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Ba~bctke 

:AN.KARAMIZIN EN MÜHİM l~ı 
- T:f, Pılkı AT AY. 

Ankaı ~ __ oturm 1rta • ı.ı.11arın 
kimler olduğunu biliyoruz. Bu az 
kazançlı hemşeriler, tasarruc e
derek, yahut, mal ve mülk hi~s.e
sini satarak yeni bir mesken ıçın 
ne kadar sermaye koyabilirler? Bir 
iki bin, veya üç dört bin lira! üst 
tarafım Emlak Bankasından ala· 
cak, maaş yahut kazancmda.ı: artı
l"arak take1itlerİnİ ödemeğe ugraşa-
taklardır. Bu sermaye sahibi metre 
başına dört beş lira arsa p:'-rası ve- · 
ı-eıniyeceai için, Yenişehrın .uza~
larına b"le sokulamaz. Yenışehır
de ve arka sokaklarda, kalorifer
si; iki büvükce oda, bir mutbak, 
hir

0 

hizmetci odası ayda 55 liray~ 
kiraya verildiP.'i için, böyle hır 
ıne4'ken"' de solrnlamaz. Ya her 
türlü sıhhi ~artlardan mahrum, _ha
zin ve pis kerpiderde pin~klıy:
cek. yahut ? la bildiğine sehır .~la
nınd::! n uz<>'daı;acaktır. Cebecı den 
Bendderesine doğru gittiğiniz~e 
karsı sırtlarda gördüi!üniiz evlerın 
s"'hibleri h1 nlMdtr. Orada ne yol, 
n.- havagazı, belki ne su, ne de 
f'1elct:.-•k v~,..,.ı·r: fakat arsa ucuz
dur. 

Türk Yapı Kooperatifi 300 evlik 
bir mahalle yapmak ü~e~e ~rs~sı
nı istediP,i yerde arıyabılırdı_; ~un
kü bu mahalleye otobiis serv.~ı ku
rulabilir her tiirlü rahat vasıtala
rı gidebilircli. Kooperatif çiftlik. 
Yolu lizerinde ficlanlık karşısındakı 
toprağ~ satm aldı: 300 bin metre: 
nıurabbaı veri 6 bin liraya! yanı 
nıetresi 5 kuruş! fakat sakın şim
di oralara sokulmayınız: çünkü 
daha Profesör Y ansen mahalle 
J>roiesi ahma imzasmı atmadan 
boş. topral lar 40 misline kadar fi. 
at artrnnı~tır. 

Başka türlü farzediniz: henüz 
ne yol, ne elektrik ne su bulunmı
yan, fakat Ankara planı içinde ve
ya ona hemen biti ik r mesela Mu
hafız alayının bulunduğu tepeler 
yahut onun arkaları ve yanları l 
Yerlerden hin VP.Va bin yüz evlik 
topraP:r fmar Mr dür1i.i~ü ve vahut 
belediye satın alsın. Ana yolu on
dan sonra ncsın. Hatta bu masra
fı icıterse aldıifı toprağın metre fi. 
atı başına zammetsin ve her kim 
o mevsim 'cinde evini yapmağı te
ahhiicl edı:>rse, yalnız ona, ve asla 
kar diisiinmiyerek arsa satsm. 
Pla"'rlan kar.an hütün vapılarm bu 
arsalar üzerine üıaüstüifünü. toplu 
ln::l ""'ileler;..,. Y enişehirle kayna
c~rak, mevdana perisanhk yerine 
bir ı•rn .. an manzarası geldiğini gö
l"Ürsiinüz. 

Hatta istenirse devlet memurla
rı ınesken1,,.rinin inşasından bile 
"Vaz geçilsin; fakat koopera
tiflerini vücuda getiren memurla
ra, bahceli evler kooperatifine ol
duğu gibi, kredi, sonra bu beledi
ye veya imar malı arsalar verilsin. 

Cuınuriyet hükümetinin Y enişe
h1r topraklannm istimlakinde ta
kip ettiği maksad bu idi. Fakat 
arsalar inşa etmek şartı ile ve her
kese ihtivacma göre satılmadıih 
için ispekülasvon o güzel maksadı 
faydasız bıraktı. 

BenddP.resinin. oradan yeni me
zarlığa giden yolla, o dağın arka
sının ve diğer tarafların manzara
sı. hakikaten çirkin ve hazindir. 
~~nlercf! kerpiç ve tenekeden ku
lubeler üremiştir. insanlar feci bir 
tarzda pistir. Bazı sokaklarda 
lürkçe bir kelime duymazsınız. 

Fakat metelenin ruhu nedir? 
!lir kerpic ev; oraya gelen iptidai 
ınsanrıı aklı erdiği kadar, yapıl

'" -~·• 4. üncü aaylaıla) 
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ADIMIZ. ANDIMIZDIR 

Cumur Reisi Atatiiı-k'ün eveli gece hnrb akademisi taralın:lan yapılan tatbikat sahasına teşrii ve 
gece yapılan tayyare tatbikatiyle sabah l:ııtinye sırtlarında başlıyarı ve tankların, tayyarelerin, •is te
sisatının ve bütün silahların iştirakiyle devam eden büyük askeri lıarekiıtı Metris çiltliginden büyiik bir 
dikkat ve alaka il~ takib ettiklerini dünkü sayımızda yazmıştık. Tam bir intizam ve muvallakiyetle ba
şarılarak Büyük Önderin takdirini mucib olan bu harekata aid lstanbuldaki arkadatımızın dün tay-

yare postası ile gönderdiği resimlerden bir kaçıyle sütunlarımızı süslüyoruz: 

• 

B .. Flanden, B. Menemencioğlu 
ile toplanacak h~ğaz ar 

konf.eı·ansı hakkında 
Paris, 30 (A.A.) - Dış işleri baka

nı B. Flanden, Türkiyenin Paris elçisi 

B. Suad ile birlikte Türkiye dış işleri 

bakanlığı genel sekreteri büyük elçi B. 

Numan Menemencioğlu'nu kabul ede· 

rek boğazların yeniden askerileştiril. 

mesi meselesi hakkında bir karar almak 

üzere Montrö'de 22 haziranda toplana

cak olan Lozan andalşması akidleri kon-

Arjantin; 
Milletler Cemiyeti 

asamblesinin 
derhal toplan.ma

sını istedi 

• feransı üzerinde konuşmalarda bulun· 

B. Menemencioğlu muştur. B. Flandcn 

TEKLtJ..~ LONDRADA HAY -
RETLE; PARlSTE l\fÜSAIT 

OLARAK KARŞILANDI 
Cenevre, 30 (A.A.) - Milletler Cc

mietinc.leki Arjantin delegesi, zecri ted
birlerin kaldırılması meselesini gö
rüşmek üzere cemiyet asamblesinin he
men toplantıya çağrılmasını, cemiyet 
umumi katibinden iltimas etmiştir. 

Haber alındığına göre, Arjantin de-

( Sonu 2. inci sayfada) 

B. Titülesko 
Belgradda 

B. Blum ve komünistle~· 

PRENS POLVN BÜKRES YOL
CULUG UNU TESBİT EDECEK 

VE PARIS GÜRÜŞ:MEtERt 
HAKKINDA İZAHAT 

VERECEKTİR. 
Bükreş, 30 (A.A.) - Haber veril

diğine göre B. Ttülesko, Yugoslavya 
kıralhk naibi Prens Pol'ün 6 haziranda 
Bükreş'e yapılacak ziyareti teferruatı

nı kararlaştırmak üzere tayyare ile Bel
grad'a gitmiştir. 

Prens Pol Romanya'da üç gün kala
cak ve bu misafirlik, Çekoslovakya cu
murrcisi B. Benes'in ziyaretiyle birleşe
cektir. 

Aynı zamanda B. Titülesko'nun Pa
ris'te B. Blum ve Flanden ile konuşma
ları neticesinden B. Stoyadinoviç'i ha
berdar edeceği söyleniyor. 

B. Titiilesko Belgrada vardı. 
Belgrad, 30 (A.A.) - B. Titülesko 

bu akşam tayyare ile Bükreş'ten Bel

fYazrsı 3. üncil sayfada) 

Yeni k.ahinenin ilk isi ne olacalc? 
' . 

Paris, 30 (A.A.) - B. Blum, Sen 
eyaleti sosyalist federnsyC'ntı tarafından 

sosyalistlerin başarısını ve milletlera-

Komünlstlcrle olan alakasrnr anlatan 
B. Leon Blum 

rası kadınlık gününü kutlamak maksa 

diyle tertib edilen miting sırasında bir 
nutuk söylemiş ve demiştir ki: 

''- Gelecek h:ikümetin en birinci 
vazifesi ekonomik buhran yüzünden 

genişlemiş olan en feci ve en haksız 
sefaleti önlemek olacaktır." 

B. Blum, kuracağı hükümete komü

nistlerin i:?tirakini temin edemediğ1n
den dolayı eseflerini bildirerek: 

"- İdbarda da ikbalde de kendile

riyle ister istemez beraberiz. Muvaffak 

olsak da olmasak da, bunun tesiri biitün 

emekci smıfını al.lkalıyacaktır. Komü

nistlerin bizim kabahatlerimizden ve 
zafımızdan faydalanacaklarını zannet
mek hatadır • ., Demiştir. 

Bu nutkun B. Blum'un, kabineyi 

kurmazdan önce son nutku olmak ihti
mali vardır. 

Çağrı 
~= Maliye encümeni yarm saat onda 

•orlanacaktır. 

* Arzuhal encümeni yarın saat on· 
da toplanacaktır. 

Her yerde 5 kurut 

Kuvvetli teminat 
verilmezse 

ITAL YANIN MİLLETLER CE -
l\'llYETI KONSEYiNDE KEN • 
DtSlNl TEMSİL ETTlR:\llYE • 

CECİ SÖYLENiYOR 
Roma, 30 (A.A.) - İyi haber alan 

mahfiller, İtalyanın, arada muvafık tc. 
minat almadıkça. konseyin gelecek top
lantısında · kendisini temsil ettil'mek is· 
temiyeceğini söylüyorlar. Aynı mahfil. 
!erde bildirildiğine göre B. Grandi ile 
B. Eden, B. Suviç ile Sir Drunmond vo 

gene B. Suviç ile Kont dö Şambrön a
rasında geçen son görüşmeler sırasında 
bu zatlar, Habesistanm ilhakı üzerine 
İtalya ile milletler cemiyeti azası ara· 
smda çıkan müşkülatı bertaraf etmeğe 
çalısmışlardır. Gene bu mahfillerde söy. 
lendiğinc bakılırsa, zecri tedbirlerin tat· 
biki gelecek sonhahara kadar devam et
tirildiği takdirde vaziyet cirldilcııecek
tir. İtalya uysal davranrr:ak istemekte, 
fakat buna mukabil zecri tedbirlerin 
kaldırılacağını da ümid etmektedir. 

Zecri tedbirler 
kaldınlacakmı? 

Londra. 30 (A.A.) - 11/lorning Post 
yazıyor: 

"Dün, İngiltere - İtalya gerginliğin

de biraz hafifleme kaydedilmiştir. Bu
nunla beraber bu gerginliği tamamiylc 
bertaraf etmek hususundaki zorluk ay
nen bakidir. Zecri tedbirlere taraftar 
milletlerin çoğu !bunların hem lüzum
suz hem de tehlikeli olduğunu takdir 
eyledikleri halete hala bazı mahfiller bu 
tedbirlerin kaldırılma:;ı çok .zararlı bir 

misal teşkil edeceği iddiasındadır. 
Bu sebebten dolayrdrr ki B. Eden, 

zecri tedbirler kaldırılmazdan önce, 
milletler cemiyetinin ba~arısızlığından 
sinirlenen ve bilhassa kendilerini Al
manyanrn ve yahud ki İtalyanın tehdidi 
altında gören devletlerin emniyeti için 
bir şey yapılmak lazım geleceği düşün. 
cesinedir . ., 

İzmirliler ürünleri· 
nin yüzde iltlsini hava 
lcurumuna veı·iyor 

Güzel lzmirde saat kulesi 

İzmir, 30 (A.A.) - Türk Hava Ku
rumu için yer ürünlerinden alınacak 
yardım hissesinin tesbiti için hmir tüc
carlarının ve lzmire bağlı kazalardan 
gelen delegelerin işti.rakiyle yapılan 
toplantıda kararlaştırılan yüzde iki mik

darın kabulü ile tatbik tarihi Türk Ha

va Kurumu Genel Merkezinin tasvibi
ne bırakılmıştır. Bu kerre Türk Hava 
Ku.rumu Genel Merkezi memurların ve 
müstahdimin hakkında hükümetçe tat
bik edilen esaslara uygun olmak üzere 
yardım hissesinin yüzde iki olarak vaki 
teklifi ve 1 haziran 936 dan itibaren de 
tatbike konulmasını muvafık bulmuş ve 
gereken talimatı da göndermiştir. Türk 
Hava J5:urumu İzımir ~ubesi 1 haziranda 
alınan kararlar içinde faaliyete ge~· 
mek üzere tertibat almıstıı-. 
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Dün sabah Ulus'u okuyanlar Bi.i- 1 

yük Şefimizin istanbulda yapılan hava 
ve kara manevralarını, nasıl yurdun 
ve ulusun bir babası gibi takib etmiş 
olduğunu okumuşlardır. Türkiye o 
talili memleketlerdendir ki, onunla 
göğüsgöğüse gelmek, .. tehlike" nin 
kendisi için de bir tehlikedir. 

Aynı haberde, bir türk kızının ma
navralan havadan takib ettiğini ve 
gelip Atatürk' e rapor verdiğini de 
okuduk. Bundan 16 sene önce, ha
yatta en büyük gayesi görücüye çık
mak olan türk kızı'run bugün bir sü
el manavrayı havadan takib etmesi 
ve gelip gördüklerini anlatması, bizi 
o kadar şaşırtmıyor, çünkü türk mu
cizesinin her gün bir yeni safhası ile 
tanışmak tayız. 

Şu varki, türk kadını derken, ona 
bi.iyi.ik inkılfıbımızın vermiş olduğu 
yüksek manayı bilmemiz lazımdır. 
Bu manaya göre, türk kadınının kül
türel, sosyal ve politik inkişafı, asla 
bir taraflı ve mutfağa doğru değildir. 
Türk inkılabı, ev kadınını, erkeğine 
arkadaş olacak kadını, diğer müfrit 
ve yabancı hareketler gibi, asla kü
çük görmemiştir. Bilakis, buna da 
yüksek bir yer vermiştir. Fakat ka
dın' ı her şeyden önce bir yurddaş, 
tam haklı bir yurddaş, hayatın her. 
sahasına istediği gibi atılmıya mezun 
bir yurddaş ilan etmiye ehemiyet ver
miş ve fiizum görmüştür. 

*** Dünkü Ulus'da "Dünkü ve bu-
günkü alman kadını" başlığı altında 
N. S. Çakır imzalı bir yazı çıktı. Bu 
yazıda, alman kadınının nasıl erkek
lerin elinden almış olduğu işleri tek
rar erkeklere bırakarak tabiat'a, eve 
ve kadınlığa döndüğü anlatılıyor. 

Yazının Almanyada tahsilde bulu
nan bir gencimiz tarafından yazıl
mış olması, meseleyi büsbütün ehe
miyetli bulmamıza sebeb olc!u. Yazı
nın son parçasını aşağıya alıyoruz: 

'' ... Hitler iş başına geçince, evvela 
evli bulunan kadınlara yerlerini işsiz 
erkeklere terketmelerini rica etti. Bu 
milliyetçi kimseler tarafından kabul e
dildi. Genç kızlara gelince, bunları bi. 
rer sene için kırlarda hususi surette 
kurduğu kamplara (Arbeitsdienst) gön
derdi. Şehirden ayrılmış, sakin bir mu
hitte yaşryan bu genç kızlar bir taraftan 

Arjantin; 
Milletler Cemiyeti 

asamblesinin 
derhal toplanma

sını istedi 
(Başı 1. inci sayfada) 

leğesinin bu dileği 15 hazirandan önce 
kabul ve icra edilmediği takdirde, Ar
jantin hükümeti ile beraber, delegeler
den bir çoğu .da asamblenin, konsey 
toplantı sırasında içtimaya çağrılması 
için israr de bulunacaklardır. 

Londrada derin bir hayret 
Londra, 30 ( A.A.) - Milletler Ce

miyeti asamblesinin mümkün olduğu 

kadar süratle toplantıya davet edilmesi 
hakkında Arjantin delegesinin ileri sür
düğü taleb İngiliz siyasi mahfillerile 
Londradaki Arjantin mahfillerini derin 
hayretlere düşürmüştür. 

Havas muhabirinin haber aldığına 
göre diplomasi mahfilleri hiç böyle bir 
teşebbüs vukuunu beklemiyorlarmı~ ve 
bu sebeble de gafil avlanmışlardır. Dış 
bakanlık pantekot yurtuları münasebe
tiyle kapalıdı.r. B. Eden ile Baldvin de 
köye gitmişlerdir. Bu yüzden, hadise
nin resmi mahfiller üzerinde ne tesir 

· yaptığı anlaşılamamıştır. 

Ticaret ve finans mahfilleri ise, 
Arjantinin bu teşebbüsünü iyi karşıla
maktadırlar .. 

Zira, bunlaım kanaatlarmca, bu te
şebbüs, ekonomik kalkınma ile siyasi 
gerğinliğin kaldırılması için çok lü
zumlu saydıkları zecri tedbirlerin kal
dırılmasiyle neticelenektir. 

Finans aleminin ileri gelenleri, Al
manyanm ingiliz sorgularına vereceği 

cevabın lngilte.renin İtalyaya karşı ta
kibeyleyece~i gidim üzerinde ziyade
siyle :-:-:;~ .. - :,. .., , .,r., ;:. .,.. • siivlüyorlar ve 

tekrar tabiata ısınıyor di~er taraftan el 
ve ev işlerine alışıyorlaı . Bu sakin mu
hitte milli sosyalizmin kadınları tekrar 
yuvalarrna döndürmek hususundaki um
deleri aşılamak çok d;ıha kolay olı:nak
tadır. Buradan dönen kızlardan çoğu a. 
radığı e-rkeğe rast gelirse kolayca evle
niyor. Buna karsı istidadı fazla olanla
rın himayesi ise hükümetin büyük ga
yelerinden biridir. 

İşte Almanyada kadın yeniden ka
dınlığa, evin süsüne ve tabiata dönüyor, 
ve eski sistem (Fröylayn Doktor) lar 
gitgide maziye ait orijonal bir tip ol
mağa başlıyor .. ,, 

Kemalizm, çalışan ve her snhada 
cahşan kadının, bunu yapmakla, ta
biattan ve kadınlıktan uzaklaşacağı
na inanmaz. Fakat, alman nasyonal -
sosyalizmi, kendi kadınına istediği 
yeri vermekte sebesttir. Kaldı ki, bu
nun orada kuvvetli esbabı mucibesi 
vardır. Kadın, bazı işlerden çekilecek 
ve serbest yaşamaktan vazgeçerek 
evlenecek ki, kadınlardan boşalan bir 
çok yerlere bir çok işsiz erkekler yer
leşebilsin. 
Bizde böyle bir vaziyet yoktur. Bila
kis, memleketin münevvere olan bü
yük ihtiyacının bir kısmını kızlarımız 
ve kadınlarımız dolduracak olurlarsa, 
bundan ancak fayda bekliyebiliriz. 
Bundan başka, Kemalizmin kadın'a 
verdiği kültürel, sosyal ve politik 
mevkile nasyonal sosyalizmin verdi
ği mevki arasında derin bir fark var
dır. Ve bu fark, zaten, alman millie
ti ile türk milleti arasında da mev
cuddur. Lazımdır ki, bunu her türk 
ve bilhassa Almanyada okuyan bir 
türk genci iyice bilsin. 

Almanyada, nasyonal sosyalizm 
inkilabmın o kadar kesif bir telkin ha
vası vardır ki, genç bir dimağın bu
nun tesiri altında kalmamasına im
kan yoktur. Fakat eğer bu genç di
mağ bizzat Kemalist ideoloji ile tec
hiz edilmiş bulunursa, o zaman, dı
şarıda okuyan çocuklamnız hangi 
memlekette okurlarsa okusunlar, 
memleketten Kemalist olarak ayrılıp 
memlekete Kemalist alarak dönecek
lerdir. Yabancı memleketlerdeki ta
lebe müfettişlerimizin en çok ehemi
yet verecekleri nokta, bizce, bu ol
malıdır. 

Burhan Belge 

diyorlar ki: ''Hazine müsteşarı B. Mor · 
rison, İngiltere hükümetinin milletlcr
arası ticareti canlandx.rmak maksadiyle 
Almanyaya ticari mahiyette kredi aç
mak hususuna mütemayil bulunduğunu 
dün Avam Kamarasında açıktan açığa 
söylemiştir . ., 

Gene bu zatlar ticari kalkınmayı tes
hil edeceği için Arjantin hükümetinin 
teklifini muvafık bulmaktadırlar. 

n. Guinazu notayı bugün Yerecek 
Cenevre, 30 (A.A.) - A.rjantin dele

gesi B. Guinazu bugün umumi katib 

B. Avenol'ü ziya.ret edip, cemiyet a-

ISTANBUL TELEFONLARI: 

İstanbul hallu devlet 
lıavayolları 

tayyareleriyle gezdi 
İstanbul, 30 - Devlet yolları ida

resinin yolcu tayyareleri bugün Yejil
köyde halkı gezdirdi. 

Y aluva imar planı 
İstanbul, 30 - Prost Yaluva etüdü

nü biti.ırmiş ve raporunu alakalılara ver
mistir. 

Viyanada toplanacak 
itfaiye kongresi 

fstanbuJ, 30 - Viyanada toplanacak 
itfaiye kongresinde İstanbul belediye
sini itfaiye müdürü temsil edecek ve 
müdür kongre bittikten sonra Ham
burg'a giderek orada zehirli gazlerden 
korunma tedbirleri hakkında yapılaı:ak 
toplanmaya işti.rak edecektir. 

Fakir talebeler için kamp 
İstanbul, 30 - Kızıltoprakta ilk mek

teb talebeleri için kamp açıldı. Kampa 
sıhi ve mali vaziyeti iyi olmryan ço
cuklar alındı. 

Kıskançlık yüzünden 
İstanbul, 30 - Bugün Tophanade 

Sezai adında bir adam metresi Muhsi
neyi Röververle öldürmüş ve kadının 
mukavemeti üzerine patılyan tabanca
dan çıkan bir kurşun da kendisinin ö
lümüne sebeb olmu}tur. Cinayetin se
bebi Muhsinenin çalğılı kahvele.rde 
şarkı şöylemesine Sezainin muvafakat 
etmemesidir. 

Hindistana giden bir 
İngiliz tayyaresi 

İstanbul, 30 - Hindistana gitmekte 
olan bir İngiliz tayyaresi bugün İstan -
bula geldi. Yarın Haleb yolile Hindis
tana uçacaktır. 

B. Stoklitski' nin dünkü 
ziyafeti 

Tas ajansı Türkiye muhabiri Sto· 
kitski tarafından dün akşam şehrimiz
deki matbuat ve a1ans müntesiblerine 
bir ziyafet verilır.iştir. 

Ziyafette sovyet elçiliği müsteşarı 
Zalkin ile Erzurum mebusu Nafi A. 
tuf, Kütahya mebusu Naşid Hakk:, ls
parta mebusu ve müessesemiz direktörü 
Kemal Ünal, yazı işleri müdürümüz Na
suhi Baydar, matbuat umu mmüdürü 
Vedad Tör ajans umum müdürü Mu
vaffak Menemencioğlu, ile ajans ve 
matbuat aylesinden diğer bir çokları re. 
fikaları ile birlikte hazır bulunmuşlar-

saımblesinin toplantı davetini isteyen dır. 

bir nota verecektir. Bundan sonra, a-

samble reisi B. Benes ile konseyin bu 

seneki başkanı B. Eden keyfiyetten 

resmen haberdar edileceklerdir. 

Cemiyet mahfillerinde, Arjantin hü

kümetinin dileğinin kabul edilmek ihti-

mali bulunduğu söyleniyor. 

Teklif Pariste müsait 
karşılandı 

Paris, 30 (A.A.) - Arjantinin Mil

letler Cemiyeti asamblesini toplantıya 

davet etmek hakkındaki teklifini Fran

sa siyasi mahfilleri ekseriyetle müsait 

karşılamışlardır. Asamblenin eylül 1935. 

tarihli toplantısı bitmeyip, sadece, geri 

bı.rakxlmış olduğundan, bu mahfıller, 

böyle bir davetin prensib itibariyle hiç 

bir muhalefete maruz kalmıyacağı fik· 

rindedirler. 

Siyasal mahfiller, Arjantin delegesi

nin teşebbüsü hakkında başka herhan

ği bir mütalea yürütmekten çekinmek

tediırler, zira kurulacak fransız kabine

sinin görüşü tabiatiyle henüz malum 
degildir. 

Vatanda§hğ1mıza 

girenler 
Göç ve sığınmak suretile memleke -

timize gelmiş buhınan 1750 türki.in tabi
iyetimize kabulü Bakanlar meclisince 
kabul edilmiştir. 

MUCLADA NUFUS YAZIMI 
HAZIRLIKLAR/ 

Muğla, 30 (A.A.) - Nufus yazımı 
hazırlıklarına devam ediliyor. Merkez 
ve kazalarda köy nufus defterleri yap
tırılmakta ve bütün köylerde tarama 
suretiyle ge.ri kalmış nufus vakaları 

tesbit ve defterlere geçirilmektedir. Hü· 
viyet cüzdanları köylünün ayağına gö
türülmekte ve dağıtılan cüzdanlara köy 
adları yazılmaktadır. Kısa bir zamanda 
il içinde hüviyet cüzdansız yurddaş 

kalmıyacaktır. 

MUCLADA iHTiSAS MAHKE
MESiNiN ÇALIŞMALARI 
Muğla, 30 ( A.A.) - Şehrimiz ihti

sas mahkemesine ku.rulduğu ve işe baş
ladığı 932 yılından bugüne kadar 1456 
iş gelmiş bunlardan 737 kişi mahkum, 
454 kiıisi beraet, 250 kişi de komisyonu 
mahsusa vcrilmi~tir. 

Receb Pelier gitti 
Partimiz Genel Sekreteri ·B. 

Receb Peker dün akşam lstanbula 
gitmiştir. 

Yeni döviz cedvelleri 
için hazırlık 

Gerek devlet dayreleri g~ ... ek 
kambiyo kararnamelerinin hükümleri 
dairesinde tahakkuk edecek serbest dö
vizlere aid olmak üzere 1936 büdce ka. 
nununun hükümlerine istinaden hazır

lanacak döviz cedvelleri etrafında Fi
nans bakanlığı hazırlıklarına başlamış 

bulunmaktadır. Döviz cedvelleri hazi
ranın ortalarına doğru tamamen ikmal 
ve Babnlar heyetince tasdik edilmiş o
lacaktır. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu. 

bafaza örgatü, iki ölü, biri yaralı, elli 
bir kaçakçı, bin dokuz yüz elli dokuz 
kilo gümrük kaçağı, sekiz yüz kırk iki 
kilo inhisar kaçağı, iki bin beş yüz yir
mi bir defter sigara kağıdı, bir kilo ye
di yüz elli sekiz gram esrar, dokuz al
tın lira, yetmiş iki kaçakçı hayvanı ele 
geçirmiştir. 

Bir suçlu affedildi 
Eroin satmak ve imalathane kurmak 

suçundan 16 ay hapse ve 4900 lira para 
cezasına mahkftm bulunan 1288 doğum

lu lzzettinin hastalığı dolayısiyle yal
nız geri kalan hapis cezasının affı Ba. 
kanlar meclisine kararlaı;tınlmıştır. 

Bugünkü maçlar 
A. Ordu - G. Birliği 
A. Gücü - M. Gücü 
Karşılaşacaklar 

Buaün Muhafız Gücü alanında, Al-
"' tmordu - Gençler Birliği, Ankara Gü. 

cü - Muhafız Gücü arasında iki mühim 
maç yapılacaktır. 

Birinci maç, 935 yılı C.H.P. şildi fi
nalidir. İkincisi mıntaka birinciliği kar
şılaşmasıdır. C.H.P. Ankara ilyönkuru
lunun kulüplerimizin yapacakları bir 
turnuvanın glaibine verilmek üzere or· 
taya koydukları bu şildi kazanmak şe. 
refini elde etmek için Altmordu ve 
Gençler Birliğinin azami bir gayret 
gösterecekleri şüphesizdir. Bundan baş
ka, iki güzide kulüp arasında geçen ay· 
tarda başlayan ve son karşılaşmaların

da Gençler Birli~inin yenilmesile kuv
vetlenen rekabet, bu maçın ehemiyetini 
artırmaktadır. Her iki kulübün bu mak
satla hazırlandıklarını duymaktayız. En 
kuvvetli şekillerivle yapılacak bu kar
şılaşmanın futbol meraklılarına heye. 
can ve zevk vereceğini umuyoruz. 

İkinci maç, şampiyonluk üzerinde ol
dukça müessirdir. Fakat, bu daha ziya· 
de Ankara Gücü kulübümüzün bazı 

sürprizlerle kar~ılaşmasma bağlıdır. 

Son maçlarındaki gayretli oyunlarına 

gör bu da zayıf bir ihtimaldir. 
Fakat, Muhafız Gücü kulübümüzün 

bu zayıf ihtimalleri kendi lehine ve 
kuvvetli bir hale getirmesine de bir ma
ni yoktur. 

İki değerli kulübi.imüzden şampiyon 
olmağa layik güzel bir oyun bekliyoruz. 

Fenerbahçe 
Sovyet Rusyaya çağrıldı 

Türkiye şampiyonu Fenerbahçe fut· 

bol takımının Dinamo kulübü ile maç

lar yapmak üzere dost Sovyet hüküme

ti tarafındna davet edildiğini, Büyük 

Elçh Karahan dün Dış işler bakanlığı

na bildirmiştir. 

Maç zamanının temmuz veya ağus
tos aylarına tesadüf ettirilmesi bildiril
miş ise de, olimpiyadtar vaziyetine na
zaran kati tarihin Fenerbahçe kulübü 
tı\rafından tesbit edileceği öğrenilmiş

tir. 

Kömür ocal{lan ve 
krom madeni 

kiralaınıs olanlara 
' lktısad vekaletinden tebliğ edilmiş· 

tir: 
Ereğli kömür havzasındaki köınii! 

ocaklariyle Muğla vilayetindelcl 
krom madenlerini kiraya vermiş bulurı· 
malarından dolayı 2818 numaralı kanll· 
nun 5 inci maddesi mucibince imal ruh· 
sat tezkereleriyle maden ihale imtiyaz· 

A •1 'le lan devlete geçmiş bulunan amı 
. r. 

mültezimlere 5 ve 6 mcı maddelerırı 
göre verilmesi muktazi tazminat 1 ]la• 

ziran 936 tarihinden itibaren iktısad 
vekaleti tarafından verileceği cihetle 
bu amil ve mültezimlerin 24 hazirall 
936 tarihine kadar bizzat veya musad· 
dak vekilleri marifetiyle Ankarada ile• 

A • •• t etmelc~i ıa· tısad vekaletme muracaa • 
zımdır. . 

İktısad vekaletine müracaat edef111' 
yecek olanlar alacaklı bulundukları 

. l"kn tı1\I' tazminatı vereceklerı t em ı amc .
11
• 

kabilinde Eti bank'tan alabileceklerı 
den amil ve mültezimlerin doğrudaıl 
doğruya Eti abnka veya bu bankaııııl 
muhabir olarak göstereceği müesseseye 

.. rıı· 
Yukarda yazılı tarihler zarfında mu 

13' caat ederek tazminatlarını almaları 

zımdır. 
(A ı4 ) 

Evlenme töreni 
d. elı-

İktısad vekaleti hususi kalem ır ' 

t .. .. B Faizle Baytar müfettişi tı1et 
oru . . . et/' 

hum B. Hüseyin kızı Bn. Samıyenın ı 
lenme törenleri dün halkevinde yapı~. 
ve törende Ekonomi Bakanı Celal . 

~ k oJ11ı 
Yar Müsteşar Faik Kurdoglu, E on . 

' . . · k da bakanlığı ilen gelenlerı ve bırço ~· 
vetliler bulunmuşlardır. T ören geç va 

. . y . vıner' te kadar devam etmıştır. enı e 

saadetler dileriz. 

=================~ 
DİL KÖŞESİ 

h .. teve Bu sütunda er gun, gaze 
11 

mecmualarımızda göziımü.ze ilİ~e 
tıı• üsli'ıb, dil, gramer, ve sentaks ha 
51

, 

larını işaret eden bir yazı bula~ak < 

nız. Maksadımız tü.rk diline 111zıtle~ 
etmek ve onun güzelliğini konır11ıı. 

• • 1111 
olduğundan gazete ve muharnr ıs ~j· 
zikretmeden alarak tenkid edeceg 
miz satırlar icin, arkadaşlarııuıı~ 
bize gücenmiy;ceklerinden, ve hatt ;, 

• 1 j(ll bu çplışımalarımızı memnumyet e 

şılryacaklarından eminiz. 

Bir gcuete haberinden: 
"Dünyanın en büyük vapuru olıı.: 

''Kuin Meri" bugiin ilk defa olarıı. • 
saat 16.30 da Santhempton limıırıııı, 
dan ayrılarak Nev • Y orka müte~'' 
cihen haerket etmiştir". 

l§te dilUrıizcle arhk hayal haklı' 
kalmadığı halele, kötü bir alı§karılıP' 

L d' • • l maJı· la kullanmaktan Ren ımız;ı a a 
- el:: ğımız ölü kelimelerden bir orrı 

• b .. ··ı·· 1ıe· "müteveccihen''. Gerçı ugun o u · 
~ bıl' limeler arasında, tam karıılrgını , 

lamadığımız için kullanılması z;arıl~ 
olanlar vardır. Fakat bu ''müfecJeCb\ 

h
. 1 

lien'' bunlardan değildir oe ıç , 
k .. ,;ıı 

gerektirici sebebi yoktur. Çiin u . 1ı 
• tıf 

pur Nev • Yorka hareket etmı§ h" 
demek maksada yeteceği ıri•i, ";eı" 
lazla sarihlik isteniyorsa "oapur , ,ı 
Yorka gitmek üzere hareket etnıiıtıf 
de denilebilir. ..t 

h"cl.I"" "Gayri kanuni olan Nazi u 
kıtaatmın ... " f: 

. .. k l " ofar" "Gayrı kanunı,, ar§ı ıgı f' 

. d"l' . d .. l b" kil "" bugün ı ımız e guze ır ıe .. il"' 
dır: ''Kanun dı§ı''. Bu mi3ali ~Cj,11, 
biliriz: Gayri askeri== askerlilı J ı" 

•L • 8 il lf gayri fenni = fen dı§t, gıoı. d JI 

ekini, eski ''gayri'' ekinin laflf' ye~B3 
muadili olmasa bile, uygaıt cl~ıf• 
şekillerde olsun yayılması ltıY~ IJ.~ 

"Kıtaatının" kelimesindJıi "'ıı1• 
L •J ı• • k• L • b• -· 6tJ naı e ı cemı e me nıç ır o cd'' t'' 
namıyacağı ortadadır. "Kıtal fİ' 
rine 11/utaat" demek ''askerler''. )"f'j 
ne 'a.sakir'' demekten farkl• f,ıf 
olma.o gerek. 
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Titülesko Biikreşe döndü 
Belgrad, 30 (A.A.) - Romanya Dış 

Bakanı Titülesko, kür.tik antant devlet 

reisleri arasında Biikre~·ı;e yapılacak 
toplantmın tefernıatı hakkında Yugos
lavya basbakam Stoyadinoviç ile gö. 
rüo:;müstür. 

Stoyadinoviç bu görüşmeden sonra 

dahi kendisinin bizzat Bükreşe gitme

&ini h.izumsuz görmüştür. Bunun üzeri

ne Titiilesko geldiği tayyare ile öğle

den .,onra Bukreş'e dönmüştür. 

Ar;qnfinin talebi karşısında Ceneure 
C'eneHe, 30 (A.A.) - Arjantin'in 

milletler cemiyeti asamblesinin toplan
tısı hakkındaki tesclıbüsü burada heye· 
can uyandırnııstır. Herkes bunun haki· 

ki SPbebini ara~trrmaktadrr. 
Umumivetle zannedildiğine göre, Ar. 

jant'n lıükümeti. önümüzdeki sonbahar· 

Roma. 30 (A.A.) - Giomale d'İtali
anın Londra muhabiri. Grandi - Eden 

görüsmesinden bahsederek diyor ki: 
"ltalyada herkes bilir ki simdiye ka

dar idimini tamamiyle miiletler cemi· 

Yetine dayandırmıs olan İngiltere bu· 
gun İtalya ile doğrudan doğnıya gö· 

tü~meler<le bulunamaz. Buna rağmen 
Grandi milletler cemiyeti konscyirıin 
gelecek toplantısında !ngilterenin uy. 

da toplanacak ve amerikan devletleri i
le milletler cemiyeti arasındaki miina
sebatı tetkik edecek olan amerikan kon
gresinclen evel milletler cemiyetinin 
siyaseti ve muhtemel istihalesi hak

kında sarih mallırr.at elde etmek arzu

sundadır . 

sal ve zecri tedbirlerin kaldırılmasına 
müsait bir siyaset takib edeceği ümidini 
ingiliz bakanına izhar etmi§tir. t.1gi· 
liz matbuatının hattı hareketinde de 
henüz bir değisiklikten b;ıhsedilcmez-

se de P-"aıetelcrin ne~riyatlarında yeni 
bir veçhe görülmektedir. Mesela Tay

mis gazetesi İtalyanların irı3ilizlcr a
leyhinde propaganda pptıklarmı yaz

m ktan vaz g~cmiştir. 

Filistiı~de yeııi karışıklıklar 
T.ondra, 30 (A.A.) - Kudüs'ten bil

dirildiğine göre yahudi üniversitesi ci
varında şiddetli bir tüfek çarpışması 

olmuş ve ar~b mütecavizler takib olun· 
muşlardır. Bu arablardan biri yakalana. 
bilmiştir. 

Hayfa'dan gelen haberlerde de şi

mal bölgesincle karışıklıkların yeniden 
başladığı teeyyüd etmektedir. Akabe'de 
yaprlan taharriyat esnasında da tüfek 

müsademesi olmuş ve mütecavi zlerden 
biri ölmüş ve bir çoğu da yaralanmıştır. 

Dr. Saht Balkanlarda seyahata çıkıyor 
--Ber!in, 30 (A.A.) - Berlin'den bil

dirildi ğine göre B. S ch.aht, bu ay Ma

caristana ve Balkanl;ıra bir seyahat ya-

pacak ve Macaristan Yugoslavya, Bul

garistan ve Yunanistan bankaları. mü. 

dürlerini ziyaret edecektir. 

Deın ·ı· e 1düstrisinden sonra 
Fransada yiyecek ınüesseselerinin grevi bekleniyor 

P.ıris, 30 ( A \.) - Paris demir en

diistrisin le -ı f,rev siddctini kaybetmiş 
th B '1"-lıca fal ri1rn1.ırda pat. onlar ile 
işçi lcr arasrn la anla§malar yapılmı~tır. 

İşçi bakam gazetecilere bcyanatrn<'la 
denn~tir ki: '•Bu akşam umumi bir an
l;:. ma ele.le e lilcbileccgini ve grevin de 

Filistinrle vaziyet 

AraıJ gazetelPrİ 
grev yaptılar 

K :;düs, 30 (A.A.) - Arabca gazete

ler üç günlük bir birleşme grevi yaptık. 
larından. dün hiç bir tanesi ç·kmamış
tır. 

M eycla:1lara, arabca yazılı resm1 teb
li ğl~r asılm·ştır. Hi.i.kümet. arab dilin
de ıl \'amlı bir gazete çıkarmak düşün. 
<:es indedir. 

nihayet bulacağını ümid edironım . 

Faris. 30 ( A.A.) - Salahiyetli mah

f illcr. öniimüzdeki hafta içinde yiyecek 
mi.iesses Je.!inde umumi grev ilanını 

beklemektedir. Prrisin biiyük lokanta· 
larmdan biri bugiin öğle üzeri kapan

mr, tır. 

Fransız işçilerinin grevi 
devam ediyor 

Paris. 30 (A.A.) - 41 fabrika ame· 

lesinin grevi elan devam etmektedir. 
Bugün yapılacak görüşmeler vaziyeti 

h er halde aydınlatacaktır. 

B. Bek döndü 
Vcırşova. 30 ( A.A.) - Drs İşleri ba. 

kanı B .Bek, Belgraddan dönmüş ve 
durakta vüksek memurlar ile Yugoslav
ya elçisi tarafından karşılanmıştır. 

deniz büdccsi 

526 milyon dolar 
V asin gton ~) ( f\ . .'\.) _ Say lavlar ku rulu ve sena deniz büd~l"~iııin 526 mil

Yon Jolaı olınc1.;, :ıususunaa nihayet anlaşmı~lar ve büdceyi tasdik etnıiş~eı dir. 

Amerikan donanmasından bir yeni kruvazör 

ULUS 

l\ırareşal Badoglio 
Port~nitten ge'ı:tİ 

n (/\A)- q ı :"1 D..l-
du.,, 

0

ô
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ve}.' olJ b 1 

~an a ita]} 1 

mı~ ve rrar 
:,: .ıJ,1 1-

•·YF~i 1\ \lf::'llENt' B1H~NCi 
VAZiFE~l FU \NSA iLE AN -
GJ .. O - S \KSON DEMOKRASi -
J,CRNI BiRiBJUiNE YAKl,A~ -

THt'\1.\KTIR ., DiYOR 

Yeni kabinen;n ilk va:zifcsiııi 
söyleyen B. Eryo 

Paris, 30 (A.A.) - Er Nuvel gaze. 

t esinde B. Eryo diyor ki: 

''Yarınki hükümetin en birinci va

zifesi Fransa ile Anglosakson demokra

silerini birbirlerine yakınlaştırm.ık ola

caktır. Amerika ile son defa yaprlan ti. 

caret muahedesi ve B. Blum'un b!yana

tt daha şimdiden çok güzel bir tesir 

yapmıştır. İngiltere ile de aramı:da sı

kı bir yakın Irk olınast elzemdir." 
Sözü !ngilterenin endişelerine geçi· 

ren B. Eryo, bu hususta da diyor kı: 

''B. Musolini Deyli Telegraf gaze. 

tesinde beyanatta bulundu. Suçlarım 

çabucak ve kati surette itiraf ettikl~ri 
takdirde, kendisi, zecri tedbirci devkt

leri affe haztr buhındu~unu söyliyor. 

Acaba, vaktiyle papa yedinci Gregu
ar'm sözü dinlendiği gibi, bugün de B. 
Musolininin sözü dinlenecek midir? 

Kanossa'ya seyahat etmenin hoş bir şey 
oldğunu bilir im. Fakat B. Edcn'in bu 

seyahatı yapmıya istekli olmasmdan da 
şüphem vardır ... 

SA) FA 3 
- ı 

düşmanlığı 
-----=·---~ 

Tiençin ile Tangku arasındaki bir 
köprüye bomba atıldı 

Tiençin, 30 (A.A.) - Japon'lara kar
şı her türlü nümayiş yapılmasına mani 
olmak için alman bütün tedbirlere rağ
men, Tiençin ile Tangku arasındaki şi

mendifer köprüsüne bu gece bomba atıl
mıştır. Bunun neticesi olarak, çin 'li de
miryolu mcmurlariyle müstahdemleri 
japon otoriteleri tarafından sıkı bir ta

rassud altında huluntlurulmaktadrrlar. 

(üiıı 

· ık: 

l\farv nin 
" rek.oru 

Lontlra, 30 (A.A.) - Seyahatinin ilk 
25 saatinde Queen Mary, saatte 29,88 

mil va">nti siiratlc k<ıtederek bu ilk dev
re için bir rekor teı;İs etmiştir. Queen 
Marynin yaptığı azami sürat bazı za
manlar 34 mile çıkmıştır. 

Af.yoıı lcacalicılı 0-ı 
..> ~ ~ 

Milletler Cemiyeti af yon 
kon1isyonu vaziyeti çok 

fena görüyor 
~encvre, 30 ( A.A.) - Milletler ce. 

miyctinin afyon komisyonu, son gün
lerde yaptığı toplantılarda, keyif verici 
zehirlerin uzak şarktaki tesirleri ilze
rinde bilhassa durmuşlardır. 

Bu komisyon dün almış olduğu bir 
kararda, Çinde bilhassa japon kontrolü 
altında bulunan bölgelerde büyük mik· 

yasta kaçakçılık yapıldığını, vaziyetin 

gayet kötü olduğunu ve bu halin bütün 

dünya için bir tehlike teşkil eylediğini 

tesbit etmiş ve lazım gelen tedbirleri 
almak üzere iki hiik:imete müracaatta 
bulun~ıuştur. 

B. {ibhentrop 
l .. ord I .. onrloıulerı-inin 

misafid oldu 
Londra, 30 (A.A.) - Büyük elçi B. 

V on Ribbentrnp dün akşam tayyare ile 

şimali İrlandaya hareket etmiştir. Alman 
büyük elçisi orada bir hafta kadar Lord 
Londonderri'nin misafiri olarak kala
caktrr. 

İspanyada bir hadise 
Madrid, 30 (A.A.) - Albaceta yakc

nında bulunan bir köyde polis, müfrid 
unsurlar tarafından işgal edilen ve ra

dikal partisine mensub bir saylava aid 
bir köşkü tahliye ettirmeye çalıştıkları 
bir sırada, bir çarpışma olmuş ve ikisi 
polis olmak üzere 24 kişi ölmtiş, yüz
den fazla kişi yaralanmıştır. 

B. Blum Suriye 
meselesini nasıl 
halletmelidir ? 

Paris, 30 (A.A.) - Humanite gaze. 
tesinde komünist mebus Peri, Suriye 
fransrz mandası meselesi hakkmda bir 
makale yazarak, B. Blum'un bu mesele
ye bir çare bulamsr lazım geldiğini söy. 
lemcktedir. Son ikincikanun ve şubat 
hadiseleri üzerinde Suriye partilerine, 

Suriye ile Fransa arasında, Irak ile tn
giltere arasıncla mevcud münasebetlere 
benzer müna::ıebetlc r kurulacağı vade
dilmişti. H~lbuki Saro kabinesi bu vadi 
tutmamıştır. 

S ""'"'yalistlerin milli 
kongresi a -;ıldı 

. ~aris, 3o (A.A.) - Sosyalist parti
sının 33 üncü mil!t kongresi bu sabah 

açılmıştı~. Yarın öğleden sonraki top. 

l~ntıda sıyasa1 vaziyeti tetkik edecek-
tır. B. Blum pazartesi gu··nu" .. .. 1 . . goruşmc e-
re ıştırak eyliyecektir. 

Japon'larm iddialarına göre. suikas

rlın olduğu sırada bu köprünün iizerin

den asker dolu bir tren geçmekte idi. 

Erzak dolu bir vagon harab olmuş, bir 

çok beygir yaralanmış ve tren artık yo

luna devam edememiştir. İnsanca telef 

yoktur. Japon zabitleri tahkikat açmış· 

1ardır. 

Bel,rradda o-rev(•ileı· o ~ 

hadise çıl{ardı 
Belgrad, 30 (A.A.) - Dün grevci 

yapı i çileri ile bunlara karşı silah kul
lanan jandarmalar arasında kanh ha

diseler olmuştur. 
Evvela, iş borsasındaı işçi delegele

rinin tesir altında kalarak ,grevcilerin 
haklarını fena miidafaa ettikleri şayi ol
duğundan lıir ıırbede kopmuştur. Zalnta 
hadi eyi yatrştırmıs ve işçileri dağıtmış 
ise ele, bunlardan 1500 kadarı, Belgra

dm dışarı mahallelerinden Pa*ino Brdo· 
da tekrardan toplanarak bir miting yap. 
mak istemişlerdir. Zabıta memurları 1-ıu 
toplantıya mani olmak isteyince grevci
ler kendilerini taş yağmuruna tutmuş
lardır. Silahla mukabeleye mecbur ka -
lan jandarmalar bir işçiyi öldürmüs ve 
üç tanesini de yaralamış1ardrr. Jandar
malardan dört kişi yaralanmı~tır. 

Be lgrad valisi tahkikata başlamıştır. 

PARAGUA YDA DFRl'i\I 
FENAL.\~IYOR 

Buenos • Aires, 30 ( A.A.) - Para· 

guay hududundan gelen haberlere göre, 
vaziyet çok fenalaşmıştır. Ve yeni bir 
ihtilalden korkulmaktadır. Hükümet bil· 

tün nırm1ekctte sansür ilan etmiştir. 

Be itüleslio 
Belgradda. 

(Ba!jt J. inci sayfada) 

grad'a gelmiştir. B. Titiilesko, krral na

ibi Pol'ün yakmda Bükreş'e yapacağı 
ziyaret programı hakkında yugoslav 
hükümetine izahat vererektir. B. Titü~ 
lesko, bu vesile ile Paristeki görüşme.. 
leri hakkında B. Stoyadinoviç'e izahat 

verecek ve milletlerarası hadiseler hak

kında yugoslav dzş işleri bakanı ile gö-
rüşmeler yapacaktır. · 

Seyahatin nıak~adı · 

Belgrad, 30 (A.A.) - Hükümct 

1 

merkezi mahfillerinde, Romanya dış iş
leri bakanı B. Titülesko'nun ani ziya.. 
.reti büyük bir alaka uyandırmıştır. 

Yan resmi bir kaynaktan bildirildi-

ğine göre, Titülesko'nun seyahatındaki 
maksad, yugoslav hükümetini, yakında 
Bükreş'te yapılacak olan küçük antant 

devlet başkanları konferansı proğramı 
hakkında ma!Umat vermektir. • -.... 

Siyasi mahfillerde söylenildiğine 

göre, Titülesko'nun bu ani seyahatınm, 

ya Bükreş konferansc hakkında mevcud 

bazı fikir aykırılıkları ile, yahud da 
yabancı ma'hfillerde endişe uyandıran. 
B. B ek'in ziyareti ile alakalı olmasr 
muhtemeldir. 

············ R. Pt>ker'iıı ........... . 

inliılab Dersleri 1 
Ankara ve lstanbul Oniversi- l 

telerinde R. Peker'in verdiği inkı- l 
lab derslerinde tutulan talebe : 

notları, gözden geçirildikten son· ~ 
ra, ULUS Basımevince kitap ha- ! 
linde basılmı.şhr. 124 sayfa tutan i 
eser, yalnrz basma masrafı kar- • 
şıhğı olarak her yerde ON KURU· 
~ ı\ satrlmPktadır. . ............................ ··············· ...... ......... . 



SAYFA 4. 

Diişiüıii~ler 

Devrimci zihniyet 
Parti Genel Sekreterimizin, Ka

mutayda büdce mü?.akereleri sıra
sında, bir devrimci hassasiyet ve 
titizliğiyle söylediği sözleri, dev
rime tam bir inanla bütün bağlı o
lanlar heyecan ve hoşnudlukla o
kumuşlardır. 

Receb Peker, kısa hitabesinde, 
bir devrimi devrim yapan vasfın 
ruhuna temas ctmistir: yavaş ve 
yarım hamle zihniyetiyle müca
dele. 

'Atatürk. girişmiş olduğu, zama
nına göre şaşırtıcı ve cüretli dev
rimlerin hepsini adlariyle anarak 
ve en kısa zamanda kökten deği
şiklikler vücuda getirerek, izin
den yürüyenlere devrimci yaratı
cılığın ne demek olduğunu öğret
mi~ ve eserini emanet ettiği genç
liğe onu korumanın şekil ve yol
larını göstermiştir. 

Devrimci zihniyet, giriştiği in
şa eseri u~runda bütün imkanla
rını selerber ettikten sonra az fa
kat sağlam işle iktifa edebilir, fa
kat imkanlarının azlrğı dolayısiy
Je, netice daha kabarık olsun diye, 
çürük ve yarım ise asla yanaş
maz. Devrim görüsiyle, bir fabri
ka on geri te7l!ahtan, bir pulluk 
on kara sammdan. bir orkestra on 
sa~ lıeyetinden ve bir modern mek
t1>h on medreseden üstündür. 

Devricmi yarattıklarının sayısını 
vasıta ve imkanlarına göre ayar e
debilir fakat kalitesini, asla! hu
susiyle ki bu kalite, ilerilik - geri
lik mefhumJariyle alakalı olursa. 

Medresclerimizi ıslah yoliyle 
mektebe çeviremezdik, onları, 
bünyelerinde taşıdıkları bütün 
hastalık tohumlariyle beraber me
zara sürüklemek ve üstlerine bir
az kirer. döktükten sonra, modern 
mektebin temelini bu toprak üze
rinde atmak lazımdı. Böyle yap
tık! 

Alaturka musikiyi, bilmem han
gi nazariveye göre ıslah etmiye 
ca/ı«:;f.rak vakit kaybedemezdik, 
ve hemım medeni musiki tekniği 
mekt,..h;ne başlamalıydık. Böyle 
y;mtık! 

Arab ~ll;Jbesini valctivle tecrü
h0'>i vanılchiTr l(ihi, yeni harfler 
ilave<;:i•1fp i tivacımıza uydura
mazrhk rilimizin karakterine uy
P•rn medeni Mr allabe bulacaktık. 
Bn••le yaptık! 
Yarım tedbir. O"manlı zihniye

t;.,.,in ifadesiydi. Kökten deği!iİk
/ik l!enç cumuriyeti karakterlen
dirir. 

f:"'rci ar'.lrrıızrl~ bu b:ıs diirzdiirü
c:i h~m 1nn;n ç;İİratindP.n başları 
if;J.,.,.,,.,.kf Pr 1ı•1fıın.,,.~ktr. Bulun
r" nrt11r VP b111unabİ]İt, 

FakM h••'Tün devrim on iiç ya-
· rırladır. ilk vıkıslar esnasında, 

· - rkuvla. enniseyle neticeyi me
,..,,, er/PnTprrl"n pPk büyiik bir ek
serivte. bııaün. in a devresinin 
harika/, b::1saTJmları karşısında, 
ivrrı!ı'11 biitiin devrimciler safında
dır Son inad ve it'vadlan da za
manın tasliw1 ptf prPi!ine ise bizim 
iymctnrmrz biitündür. 

Gerri bu~iın, Atatürk bulvarın-

Tefrika: No: 65 

ULUS 

Habeşistan da İtalyan zaferinin öğrettikleri 
Le journal gazetesinde Georges Se

gonne yauyor: 

Geçen ilkteşrinin üçüncü günü ital
yanlar Mareb nehrini geçerek, Habeşis· 
tana karşı 5avaş açtıkları zaman, bütün 
ihtimaller harbm uzun olacağı kanaati· 
ni veriyordu. 

Halbuki, bu tarihten yedi ay sonra, 
Venedik sarayının balkonundan, Duce 
Romaya ve dünyaya harbm bitmiş ol· 
duğunu haber veriyordu. Habeşistanın 

mukadderatı tamamlanmıştı: yıkılış 

mutlaktı. En nikbin tahminlere bu de· 
rece zid. bu kadar ani bir neticeyi na
~11 izah etmeli? 

İzah basittir. ltalyanlar, kendilerine 
bir hedef tayin ederlerken. ona varmak 
için gerekli vasıtaları hazırlamasını P,f1. 
diler. Habeşler, müdafaa davalarını gö
zefirken \>ütün icablariyle realiteyi 
farkedemediter. Bu suretle bir İtalyan 
mantığı ve bir habe~ hatası, ve bu iki 
sebebin aynı istikamette harekete geç· 
mesi. Romanın zaferini hızlandırdı. 

••• 
İtalyan mantrğr. bu sömürge harhı· 

ru. hükümetlerin denhaşın seferlerin· 
de gözettikleri gibi, rutubet baktmın 

dan telakki etmemek olmuştur. Hükü· 
metle.r. muhalefete müdafaası kolay de
JilJer veren sömürge harbından çekinir. 
ler. Bu ~artlar icinde sömürge harbı 

rr..ütevazı bir şekilde yapılır, ve pasifik 
nüfm: adı altında gizlenir. Damlalıkla 
ölçülen kıtalar ve krediler vasıtasiyle 

başarılmıya çalışılır. 

Bu mahdud vasıtalarla ancak bir şev 
yapılabilir: Fethedilen toprağt posta 
hatlariyle örmek'. ve bu hatların ötesine 
ileriye öo~ru hamleler yanmaya memur 
seyyar kolonlar sevketmeıc. 

Cekinilecek tehlike \ıu kolonları far 
ta i1eri sevketmek ve onıarr bozguna 
dönebilecek olan acele bir çekilişe ma
ruz bırakmaktır. Yeni merhale; asılchk
tan sonra. nosta1ar duvarı biraz daha 
ileri götürülür. İstila ?.clım adım ilerler. 

*** 
Bu suretle yapılrnca, sömürg-e har-

Oı senelerce sürer. Sonunda, htzlt bir 
netice olmak nivetiyle yanılan büyük 
seferden daha pahalıya malolur. 

İtalyan hükümeti bunu anlamıştır. 
Vasıtalarını hedefine intibak ettirdi. 
Kıtalar lazımdı: seferberlik. Krediler 

daki modern apartımanınrn pen
ceresinden, caddeden geçenlere, 
gömmüş olduğumuz alaturka mu
sikinin mezar - altı iniltilerini hir 
sömürge istasyonundan alıp din
letenlere rastlıyarak arasua içi
miz burkuluyor. 

Fakat devrim on iic ya.~ındadır. 
Ve cumurivet devrinin hat,atiyet 
dolu havasiyle vetişen neslin, [!a
zeli anr.ak sevahat ec:;n~smda hfr 
"curiosite exotinue" dive dinle
miye tahammül edebilecPği za
m;:ın t1:1ı:;adığımız günlerden uzak 
değildir. 

J 

-' YASAR N Rt 

lazımdı; altın musaderesi ve mali ted
birler. Cenevrede zecri tedbirler kabul 
olunabilirdi: ekonomik tahdidler. Par· 
lamento muhalefetine gelince, orada bu 
~cud değildir. 

İşte bükümetin eseri. Fakat, öte 
yandan, kumandan da hareketsiz kal· 
mamıştır. Bir ordu yığmak veya sahil
de bir üs vücuda getirmek kfifi değildi. 
Bu dağlık ve münakale vasıtalarından 

mahrum ~mlekette orduya modern 
barba gerekli levazımı vaktinde yetişti
rememek ihtimali göz önünde tutulmak 
lazımdı. 

Şu halde bir lüzum: yol. Yüksek ku. 
manda bunu temin etti. Yol bir fetih 
vasıtasıdır, aynı umanda bir kumanda 
vasıtasıdır da. Roma imparatorluğunu 

meydana getiren yoldu. Böylece, Ro
ma. Romanm ananesini takip etti. As
kerlerin kıymetini inkar etmeden. de· 
nilebilir ki .ı:aferi mümkün kdmı olan 
italyan yol işçileri ordusu olmuştur. 

*** 
Habeşistanın hatası modern bir or

dunun, eski zamanın sefer heyetlerinden 
çok daha tehlikeli vasıtalara malik ol
duğunu görmemek olmuştur. 

Habeşler askeri kıymete sahibtiler. 
ve savaşçı hararetleri sayılarının çoklu
ğundan kuvvetleniyordu. Fakat acele 
toplanmaları onları bir ordudan .ziyade 
bir vığrn haline koyuyordu. 

NeO'iis, orduJarını geri çekerek ve 

düşman münakalesini hedef tutac~k bir 
taciz harbı organize ederek, çok ihti· 
yatlı hareket eden düşmanı ağır biriler
leyişe mecbur edebilirdi ve yağmurlar 
mevsimi harbı durdurmasa bile bir müd. 
det tevkif ederdi. 

Böylece zaman Negüs'ün lehine ça
lışmış olacaktı. Ve o, Adisalbaba deni
len kartal yuvasında, ''beklemek acele 
lazımdır'' meşhur sözünü kendine şiar 
edinebilirdi. Fakat taarruz emrini vere
rek isi talie bıraktığı gün Negüs Cibu· 
ti yolunu tutabilirdi. 

**' 
Fakat aldanmıyalım. Italya zaferi 

yalnız bir şans ve tesadüf işi değildir. 

Sadece, devamlı gayretin neticet1idir. 

İtalya, bu habeş savaşiyle askeri iktida· 
rının derecesini göstermiştir. Ve elin· 
deki vasıta. bu tecrübeden ancak kuv
vetlenecektir. 

Böylece, Avrupanm merkezinde, 
JComşularrmız olan iki memleketin as
keri kudretleri günden güne büyümek
tedir. 

Ren hadiseleri esnasında ne işe yarr. 
yabileceğini gördüğümüz bir kollekti f 
emniyet serabı altında koşmak için Af
rika ve Avrupa üzerinde menfaatlerimi
zin kendisiyle birleştiği bir komşumuzu 
feda mı etmeliyiz? Roma nizamına ha· 
beş anarşisini tercih edeli>ilecek kimse 
var mıdır? 

Ba~beıke 

ANKARAMIZIN EN MÜHiM iŞi 
flaşı 1. inci sayfada) 

mıfbr; bir duvar, gene o iptidai 
adamın ze'f'kine göre, evi çevir
miştir. Yani bir inp. emeği Ye az 
çok İnf& malzemesi aarfelilmifl:İr. 
Ana tapusuz olduğundan bütün 
evler, kasaba büyüklüğünde par· 
çalar top yekWı kaçaktırlar. 

Buralara da gene istimlak edil
mİf Yeya satın almmıı, ev yerleri 
ayrılmıı, geniı bir toprakta say 
.. ~ malzemenin yerinde bulunabi
lecek olanı [kerpiç, kum, tq, ve 
saire] kendilerinden olmak üzere, 
bir mimar ve mühendisin kontro
lu atlında, aynı adamların ça.lıfb
rılmıt olduğunu f arzediniz. [Al
manlar paralan kıtlaıtığı için 
timdi amele evlerini amelele
rin bizzat kendilerine yaptır

maktadırlar.] Ve bu mahalleye 
inkilibm terbiyeci ve aıhatçi 

kontrolunu koyunuz. Hem ka
labalık ve bayındır bir büyük 
kasaba parçası, hem de mekteble
ri, disiplini, aıhi ve içtimai neza
ret albnda yetişip ilerliyen bir va
tandaılar kümesi görürsünüz. Bu 
tarafların şimdiki çirkin manzara- ı 
sını kaldırarak mahalleleri takım 
takım yeni kısma nakletmek de 

imkansız değildir. 

Bu, hatta biraz fazlası ile imar 
büdcesinin dahi tahammül edebi
leceği bir masrafla bapnlabilir 
bir ittir: fakat Ankaramızın daha 
iyi muhakeme edilmesi bakımın

dan ehemiyeti ölçülmez derecele 
büyüktür. 

Ve bütün bu fikirleri biz icad 
ebniyonız: ihtiyaç olan her yerde 
böyle yapılıyor. 

- Falih Rılkı ATAY 
..... :---······ ................................................ : 
l : Bugünkü spor ~~ 
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: : 
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Köprü altı çocukları 
Diyarbckir saylan Bayan Huri)'t 

Baha Öniz'in "Köprüalb" çocuklel1 
adiyle yazdığı küçük bir çocuk roman~ 
muallim Ahmed Halid kitabevi tarafı!\' 
dan renkli bir cild içinde çok nefis bir 
şekilde basılarak neşredilmiştir. 

''Köprüaltı çocukları,, , bir yüzba 
oğlu olan ve küçük yaşta anasız babasıı 
kalan Mehmed isminde bir çocuğun ı:na< 
ceralarını anlatmaktadır. 

Aylesinden yüksek bir vicdan ve tt• 
miz bir ahlak miras almış olan Meh· 
met, duyduğu tahsil aşkını tatmin için 
Anadoludan kalkarak 1stanbula gelı:nİŞ. 
fakat başvurduğu kapıların alakasızlığı 
dolayısiyle kendisine kucağını açacak 
bir mekteb veya müessese bulamamış ve 
nihayet "Herkesin evi,, olan köprü al· 
tındaki benzcrl~rinin yanına sığmma}.ı 

mecbur kalmıştır. 

Kita'bın asıl büyük bir kısmı, bu köp• 

rü altı çocuklarının sem ve zavallı ha· 

yatlarını tasvire ayrılmıştır. Gerçi Ba· 

yan Huriye Baha hdınlık şefkati}le 
olacak, bu sefalet manzarasını oldukça 
idealist bir gözle ve kabil olduğu kad r 
hafifleterek görmüştür. Realitenin, ac 
realitenin, bu tasvirlerden daha karS 
ve korkunç olduğu muhakkaktır. ıter 

ne de olsa, müellif, bize, kimsesiz 'l:e 
yuvasız küçükler de mevcud olduğunıl 
ve onları unutmama.'1\ız icap etti6 ·n• 
hatırlatmakla çok yerinde bir hizmette 
bulunmuştur. 

Bu kitabı okuyanlar, çocukları ko· 

ruma işinin bugünkünden çok daha ge· 

niş ölçüde ve daha esash vasıtalarla i· 
leri götürülmesi lüzumunu idrak C• 

deceklerdir. 

Ferdi ve dağınık merhametin, memle· 

kette toplu ve organize bir şefkat ve hİ· 

maye sistemi şekline inkılap etmesine 

duyulan ihtiyaç gün geçtikçe daha fat• 

laz şuurlaşmaktadır. Bayan Öniz, bıl 

şuurun bir ifadesini eserile ortaya koy· 
mu_ş bulunuyor. 

Büyükler için güzel bir ders ve du· 

şünce kitabı olan ''Köprü altı çocukla· 

rr,, taşıdığı idealist sahneler, telkin et· 

tiği ahlaki düşünceler itibarile vücudu· 
na daima ihtiyaç hissettiğimiı; çoculc 
edebiyatının da güzel örneklerinden 
biridir. 

Bu iubarla, memlekete hizmet etıniŞ 
olan değerli esen için kendisine teşek• 
kürü ve bu eseri bütün çocuk babalarına 
_tavsiyeyi bir borç biliriz. 

Varlık 

70 sayılı ve 1 haziran tarihli sayısı 
şu yazılarla çıkmıştır: Yaşar Nabi '1· 
nanlr gençlik", Vasfi Mahir "Türk ede· 
biyatını nasıl okutacağız?,, Cevdet 
Kudret: "Ölmek,, , Fünızan Selçıılc 
"Pi1sudski", Reşad Cemal ''Altın devir .. 
Cemil Sena ''Fikir kırıntıları,, , Sanıİ 
zade Süreyya "Tolstoy ve Dostobevs· 

ki,, , Muammer Necib "Gotehe'nin 'f-le· 
lene'inden Giraudoux'nun HClcne'ine'', 
Süreyya Baydargil ''İlham,. , Behiç En· 
ver ''Moiron'', Şefik Hüsnü 'Göz", Ü~ 
yunan şiiri; Sabahattin Ali "Esirler • 
Piyes tefrikası., , Nahid Sırrı "Onbef 
günde: taşra mektupları, bir mukaye e. 
bir tesekkür ve bir temenni.,. 

E\fUDDôk "~ Ctesö 
bet zekası önünde renksizleşiyor. Kendini nu unutmamalıyım. Şimdi vaziyeti açık gö
beğenmiş, kaba, sert.. İstediği şey burjuva rüyorum. Asıl onu sevdiğim, kendimi bah-
hayan !,, tiyar sandığım zamanlar aldanıyorum.,, 

kımıldanınıyor, yorgana sarılmış, ateş içill'" 
de olduğu halde gene i.işüyerek: "Beni anla'" 
ması imlCam var mı?,, diye düşünüyordu. 

Yazan: ]AK ŞARDON 
•rür]{çeye ~eviren: Nasuhi BAYDAR 

Alevli bir geçmişten doğan bu, harikula- Araba durdu. Bert hapisaneden fırlıyor-
de olmasını istemiş olduğu birleşme hakkın~ muşçasına indi. Arabalık kapısına dayana
da bütün tahayyül etmiş olduğu şeyleri ha- rak uzun uzun zili çaldı ve kapı açılınca içe-

- Konussana. 

tırladr. riye fırladı. 
Alberden uzaklaşmak için otomobilin bir ''Onu yıktı. Yıkmaktan zevk aldı, cünkü o Alber, yaya kaldırımına düşen bir para-

köşesine büzülen Bert, yüreği acılarla dolu, nadir bir birleşme idi. Nesenin tadına vara· yı. acele etmeksizin aradı. Yavaş yavaş mer
düşünüyordu: ''Hakiki dü~üncelerini itiraf rmyor. Yanında teneffüs edilen o boğucu ha- divenleri çıktı, Berti kendi odasında bir an 
etmekte olduğunu biliyorum. Her hali bunu va hep onun mutsuz zihniyetinin havası<lır. yalnız bırakmış olmak için ilk önce yazı er 
anlattığı halde ben inanmak istemiyorum. Beni bir hulya pususuna bastırdı. Ondan dasına girdi. 

Uzaklaştı. "Kendi haline bırakmak dah3 

doğru. Şimdi hiddeti geçer.,, Soyunmağa baş· 
ladı. ''Bekar olduğumu farzedelim: yatar ve 
uyurum ... ,, 

Onun nazarında ben, yer yüzünde yaşamak- kurtulamıyacağım. Böyle sonuna kadar onun J antiyyo dosyası masanın üzerinde duru-
ta olan bir insan mıyım ki! Bu akşam bir de- ıstırabım çekeceğim.,, yordu. Açtı, kapadı ve yeni ciltletmiş oldu-
fa yüzüme mi baktı?. Evde yalmz işlerini, Sanki kendini sokağd atıvermek istiyor- ğu bir kitabı eline alıp baktı. Babasının her 
kendisini benden bütün uzaklaştıran şeyleri muş gibi tokmağım tutmakta olduğu kapıya, akşam okumak adeti olduğunu hatırladı. Bu 
~üşünür. Bana getirdiği ancak yorgunluğu- yaslanmıs dururken mırıldandı: hatıra bir an zihnini meşgul etti ve sonra, 
öur. Ve benden, evlendiğimizin daha ilk gü- - Sefil! yatak odasına girdi. Uyuyonnuşçasına kar-
nünden itibaren kaçmağa başlamıştır. Dün A!her, sükunetle: yolanın bir köşesine büzülmüş olan Bert'i 
akşam yaptığı ne kabalıktı? Gözlerindeki - İşte, şimdide büyük sözler! Sen bana: gördü. Gece istirahatini tehlikeden kurtar-
kin ne idi? Ben onun hayatında bir hiçim. O, "Madam dö Buatel'i mi düşünüyorsun?.,. de- mak icin bu anla~mazhğı sona erdirmek ar
ben olmayan, bana aid bulunmayan her şe- din. Ben de sana harfi harfine: ''Ne manasız suzu ile Berte yaklaştı. Ve yavaşça: 
ıyin malıdır, ~:ınki ! Aşkın hissolunduğu o kıskançlık!,, cevabını verdim. Belki nezaket- - Nen var, canım? dedi. Böyle kötü dü-
~ef'·"'t. o hamle nerede?. Yanında her tara- siz1ik gösterdim, fakat ben sefil değilim. şüncelerle uyumak iyi değildir .. 
fr, · · ::sili or. Her ey onun cid "'ve.miis~--.-A...O~rt All~n ""'_;.,.,.,. .. t..~ .... .ı:_ t.--..ı~-- ..ı•Du---:o----~...._-

Fakat ışığı söndürüp yatağa girince, ya'" 
nmda uzanmış olan bu, elini sürmediği vUcıll 
dun, uyanık olduğunu hissetti: "Krmıldarı: 
mıyor, susuyor: uyumakta olduğuna ve kerı 
dimin de yalnız başıma, şurada yatmakta bıl" 
lunduğuma inanabilirim.,, 

Düşünmemek, unutmak kararile uykU~:i 
yakalamak için "karga ve tilki,, hikiyeS~,1 
birkaç kere zihninden tekrarladı. Faka~ bı ğ· 
den bire, yanındaki bu hareketsiz vücuda b8 ,. 
lı bir karmcalaşma gibi bütün sinirleri urpe 
di. 

Yatakt~-ı fırlaya:~k bağırdı: 

dı. 

- Bu yaptığrmız çılgınlık! 1~ .. Elektriği yakıp odada dolaşmağa baŞ 
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Tarih arCJ§tırmaları 

Baskların menşei hal<kında 
Sayın gazetenizin 21-5-1936 

tarihli nüshasında Basklar 
hakkında Le Temps gazete
sinden tercüme edilmiş bir 
makale intişar etti. Ve ?1aka
lenin altında bu kavmın Et
rüsklerle akrabalığından bah
sedildiğine göre Dil, Tari~, 
Etnologie bakımından bu m~l
leti bizim için enteresan bır 
tetkik mevzuu haline koy
makta olduğu zikre~il.ere~ 
tarihçilerimizin v: dılcı!erı
mizin bu husustakı tetkıkle
rine intizar edilmekte oldu
ğunu yazdınız. Bi!diklerim ve 
mütaleam şöyledır: 

Bask kavmi Etnologie bakımınadn 
uzun müddet 'tanılmamı§ ve malum 
olan milletler ve diilerle hiç bir mü
nasebeti olmıyan batlı batına bir ka
Yİm olmak üzere kabul edilmit idi. 
Fakat bir takım alimler son zaman· 
larda bu kavmin menteini aramak 
sayesiyle dilleri üzerinde tetkikı.t ve 
mukayeseler yapmaia batlamıtlardır. 

"k" ""h" zat var· Bunlar arasmda ı ı mu ım 
dır ki biri Hugo Schucbat'dır. 8~ z~t 
Bask dilini Hamitik Liby ve Nubi dıl
lerine raptetmeie çalışır. Diğeri d.e 
Alfred Trombetti'dir ki 0 da Bask dı· 
)ini Kafkas dillerine ve bilhassa Kart· 
hvel, Aphas ve Çerkes dillerine bai· 

lamak ister. O . 
Son zamanlarda Stra7burg nıver-

. . f .. l • den Joseph Krast 
sıtesı pro esor erın . 
( Alarodien et Protobaaque) n~ıle 
neşrettiği bir kitapta Baskları yıne 
Kafkas dillerine raptetmeğe çalıtır 
ise de Protobaaque diye tesmiye etti· 
- . · lmak üzere de gı ve Protoarmenıen o 
kabul evlediği bir kavmi ortaya at• 

'- . t . k" gu· ya bu kavim tarihten maK ıs er ı .. 

ık . d . 1 rde hem ermeni dihnın eve ı evır e . 
· 1 gvı vazifesı· hem Basque lısanınm ana 1 

ni görmüıtür. 
Mabaza; Profesör Krast'ın bununla 

Bask dilini lndo - Öropeen menşee 
götürmek istediği anlatılmamalıdır. 
Cünkü ermenice bir zamanlar lndo
Öropeen diller cümlesinden sayılmış 
olmakla beraber son zamanlarda er· 
menicenin lndo • avrupai mütterek 
tipten son der~cede ayrılığı anlatıl
mağa başlamış ve ermeni kavminin 
muhtelif etn=k amillerin ihtilat ve ta
salübilnün mahsulü olduğu tezahür 

etmi~ tir. 

Profesör Karat, bununla Akdeniz 
m ed eniyetini vücuda getiren ve Asya
nik di ve kabul edilmekte bulunan ka
dim bir kavmin İspanyaya kadar u
zanmı!! olduğunu ve Basklar da bun-

ların bakiyesi olup Kafkas dilleri ile 
karabe t ve miin~s~bet itibariyle Kaf· 
kas akvRmına mensup bulundnl<ları· 
nı İspat etmek ister ve esr1.sta Trom

bettiye VAkl.ışır. 

Şu kadar ki, Karst dahi diğerle
rind en fa zla bir ikna kuvveti göster
meğe muvl\ffa k 0111.mamıı ve muka
yesesine t-sas tuttuğu Ermenice keli· 
melerin birrocu Fonetik ve Seman
tik iti'1r"yle yekdiğerinden uzak ke· 

limelcr oldu cu gibi biribirine hakika
te n benziyen kelimelerin de birçoğu 

aslen türkçe kelimeler olmak itiba· 
riyle bu benzeyiş aynı ana kökten 
gelmiı olmalarından netet ettiği şÜp· 
hesiz bulunmuştur. 

Le Temps'in makalesinden, anla· 
fıldığına göre François de Hourcaux 
namında bir zat (Mercure de France) 
mecmuasında neşrettiği bir makale :ıe 
bu kavmi lberlerin en saf kalmış bir 

ıubesi addetmekte ve binlerce sene 
evel Kafkasya'dan Akdeniz yolu ile 
gelerek ispanyayı ve batta Fransanın 
cenubunu istila eden göçmen dalga· 
larından biri bulunduğunu zikrede· 
rek yine bu kavmi Kafkas kavimle· 
rine raptetmekte imiş. ( Mercure de 

France) mecmuasını ve de Houcaux· 
nun makalesini henüz görmemit isem 
ek: nazariyesinin yafes efsanesine isti

nat etmesi du Houcaux için büyiik bir 
eaeri zaf olduğunu ıimd" .!en iddia et
lllek mümkündür. Diğer taraftan 
Basklann Etrüsklerle de karabeti ol· 

duğu ve Romanın menıei Etrüakler ol 
illa.ama nazaran Romalılarla da akra· 
ha bulundukları iddiası hakikate mu
karin bir iddia olmakla beraber isti· 

nat edilen delil hakikati ifade etmek· 
ten çok uzak görünür. 

Tercüme edilen makaleye gö
re bu delillerden birisi Latin· 
ce Urbus ve Baskça Ur ke • 
limesidir. Latince tehir manasına o
lan ve mentei malUnı olmadığı itiraf 
edilen Urbus kelimesi bir taraftan iz 
kazmak manasına olan Jatince urbare 
den getirilmekte ve diğer taraftan 
Baskça su manasına olan ur kelimesi 
ile karabet tesis edilmektedir. ( guya· 
kazılan izden doğan su) halbuki bu 
kelimeler arasında hiç bir münasebet 

yoktur. 
Hakikatte latince ıehir manasına 

olan Urbus kelimesi türkçe hisar ve 
kale demek olan ur kelimesidir. Es
ki zamanlarda tehirler daima bir hİ· 
sar ile ihata edildiği için kale ve te· 
hir manası aynı kelime ile ifade edi· 
lir. Nitekim Baakçada tehire kallah 
denilmektedir ki bu da türkçe kallat 
kelimesidir ve kırgız lehçesindendir. 
Arapların kal'a kelimesi de bu keli
medir. Ur kelimesinin nihayetine la
tince ilave edilen b s konsonlan keli
meyi tesbit ve tahsis için ilave edil. 

mit harflerdir. 
Halbuki Baakça au demek olan ur 

kelimesi yine türkçede su demek O• 

lan ır kelimesidir. Türkçe ı vokali 
Baskça u teklinde telaffuz edilmek· 
tedir. Zaten ı ve u vokalleri türkçe· 
de de hemen birbirinden ayırt edilmi
yecek tarzda telaffuz olunur. Türkçe· 
deki ır kelimesinin su manası ırmak 
lafzmda bariz surette görünür. Bu ke· 
limenin muhtelif dillerde aldığı muh· 
telif tekiller bakkmda Samiler • Tu
raniler namında neşTettiğimiz eserin 
bahir kelimesinde tafsilat vardır. Bu 
tafsilata ilaveten tunu da zikrede· 
yim ki profesör Karst'm Baskça ur 

kelimesini mukayesesine eaas tuttuğu 
ermenice yur, cur kelimeleri de yine 
bu ır lafzmm fonetik dcğitmelerin
den başka bir ıey değildir. 

imdi ıebirle su arasında asla bir 
münasebet yokken ve latince urbus 
ve Baskça ur kelimeleri Türkçenin 
ayrı ayrı iki kelimesinden gelmit ol· 
duğu halde yalnız fonetik benzeyiş

ten bunlar arasında münasebet "e ka· 
rabet tesisine kalkışmak müdafaa e
dilen dava için bir kuvvet teıkil ede· 

mez. 
Hakikate gelince bütün awupalı

lar gibi bunlar da Asyai akvamdır. 
Ve kendilerini Eakuar tesmiye eden 

Basklar kimbilir · - rihin hangi meç
hul devirlerinde belki de lberlerle 
belki de Tartuılarla (Tarhsua) ve 
hatta bdki de Galatlarla Pirene dağ
larına kadar gelmiılerdir. Aynı men
tcden olmak itibariyle Etrüsklerle de 
karabetleri muhakkak addolunabilir 

Kafkas ırklarının ( orijinal bir ırk 
olmadığı meselesi henüz Avrupa ule 
masınca anlaşılmıyan ve anla§ılmak 
• tenmiyen bir şeydir. Bu ırklar türk
lerin ve Uralu - Altayık kavimlPrİn 
zaman zaman Kafkas kapılarmdan 
geçerken bıarktıkları döküntülerin 
biribirine girmiı bir halitasından baı· 
ka bir ıey değildir. Promcthc efsane· 
sinin K a fka. yayı ilk medeniyet sem· 
bolü olmak üzere g ""s termesi yunanlı
ların ilk devirlerinde madenciliği Kaf
k~sta tanımı§ olmalarından ne§ct et
mi~tir. Halbuki madencilik Kafka,ya. 
da başlamıt değil Orta Asyada Altay 
maden ocaklarmda ba§lıyarak Kaf
kasyaya ve Anadoluya oradan gelen 
göçmen akınları ile intikal etmi~tir. 

Çünkü gerek Kafkas ve gerek On Aa
ya ahalisi Orta Asya insan hazinesin
den ayrılarak kendilerine yeni yurt
lar arıyan akvam tarafından İşgal e· 
di1mittir. Kafkas dillerinin bağlana

cağı ana dil meselesi derinle!tirilmek 
la7.nn gelince herhalde türkçe ve U
ralu • Altayik dillerin iyi bilinmesi 

ve bunlar ara,.mda mukayeseler ya
pılması lazım gelir. Fikrimizce 
Basklar da Asyanik değil Asiyai bir 
kavimdirler. 

Filhakika Bask lisanı tetkik olun· 
duğu vakit bu lisanın çoğun kelimele
rinin türkçe olduğu ve an-;ak fonetik 
bazı defiıikliklere uğradığı görülür. 
Ezciimle: 

Bazı kelimelerin nihayeti teıdit e-

ULUS 

clilmit •• baaı yerde türkçe i harfi 
türkçede olduiu gibi laufolunmuıtur. 
Meaela türkçede adam demek olan er 
kelimesi Baskçada erri teklindedir. 
Zayif, nahif manasma olan türkçe 
arıi kelimesi Baskça eri; orta kelimesi 
Baskça erdi teklindedir. Şu kadar ki 
türkçede er kelimesi esasen erkek 
manasına mevzu olup insan adam ma· 
naları bu manadan tevsi edilmiş ol
duğu halde Baskça tıpkı yakutlarda 
olduğu gibi telaffuz edilen ar yani er 
erkek manasına kullanılmakta ve 
erri alelıtlak insan için istimal edil
mektedir. 

Türkçe buz kelimesindeki lnbiyal 
b harfi bask çada labiyal o harfine 
değişmiş ve n ihayetine bir t ilave olu
narak soğuk manasına ozt olmuştur. 
Bu cümleden olarak ba.nk kelimesi 
osu §eklini almıştır ki sıkışık manasına 
kullanılmaktadır. 

Baskça uz.atu kaçırmak, ıraklaştır
mak manasınadır ki türkçe uzak ke· 
limesiyle münasebeti zahirdir. 

Bazı türkçe k öklerin evveline 
Baskçada bir e harfi getirilmekte ol
duğu g örülür. Bu, tıpkı bizim Anado· 
lu halkınm Recebi lreceb tarzında te
laffuz etmelerine benzer. Mesela 
türkçe gün kelimesi Baskça egÜn tek· 
lindedir. Bizim töremek kelimemiz 
Baskçada etorri teklindedir ki doğ
mak töremek manasınadır. Karst'ın 

mukayesine esas ittihaz ettiği ermeni
ce tor:n kelimesi bizim torun kelimemiz 
dir. Bu kı bilden olarak türkçe sağ 

Baskçada e ske, türkçede solak demek 
o1an aakar Baskçada esker şeklinde 

fak~ t sol manasınadır. 
Dökmek saçmak manaama olan 

türkçe aerpmek kelimesi Baskça İs· 
türri olmuştur. 

Baskça iratzi yakmak manasınadır 
ki türkçedeki urtmcık kelimesi de ay
nı manadadır. Urt = irat teklini al
mıttır. 

Baskça ora aema, ,.ölı manasmadır 
ki türkçede yine gök manaama olan 
ur kelimeırinm aynıdır. Nihayetine bir 

• ilan edilmittir. 
Kezalik Baakçada argr ziya n nur 

manasına olup türkçede yine buma· 
nada olan YGrai lafzmm fonetik bir 
tekildir. Hatta or• argı gök nuru de
mektir ki kelimesi kelimesine türkçe
ye çemlince ar Ytll"Ula lafzmdan 
batka bir teJ' delildir. 

Bazı kelimelerin nihayetine bir n 
harfi ilave edilmittir. Mesela türkçe· 
de ocl zaman demek olup Baakçada 
adin zaman demektir. 

Türkçe tarla, sabra demek olan 
lırr kelimesi Bıukça gorta türkçe ya. 

itan kelimesi Baakçada y harfinin su
kutu ile gora teklini almıştır. 

Türkce iyileşmek, salah bulmak 
demek olan onmak lafzının cezri olan 
on 8askcRda d" ivi manl\sınadır. 

Bizim •r~ır kelimemiz Baskçada •o· 
kor •eklini almış ve daha demek ola· 
rak kullanılmıştır. 

Baskçada iroli dönmek, çevrilmek 
manaaınadD' ki türkçe eurilmelı ke· 
limesi olduğu barizdir. 

Türkçe çingİ kelimesi Baskçada 
çinda olmuştur. Haç kelimesi kaçea 
teklinde ve aynı manadadır. 

Selamet demek olan türkçe uğur 
kelimesi Baskçada aynı manada ve 
ağur teklindedir. 

Türkçe ağız kelimesinin ğ h arfi h 
harfine tebadül etmiş ve son z harfi 
sukut etmittir. Ağız, ağuz, ahu. Buka· 
bilden olarak ağır kelimesinden de 
g harfi dütmÜf urr olmu§tur. Ağır 

urr. 
Türkçede yırtmak lafzındaki y har-

fi labiyal u harfine tebeddül etmiştir. 
yırt • mak - urruti. 

Egri kelimesindeki g harfi y h arfi
ne tebeddül etmiştir. Eiri eyrİ. 

Türkçede yarık kelimesi Baakçada 

İrrik teklini almıttır. 
Havlamak manasma olan ürümek 

kelimesi Baakçada Ürri, tokumak ma
naama olan örmek kelimesi Baskçada 
iraai, duvar yapmak manasına olan 
örmek kelimesi orma teklindedir. 

Bu mukayeseleri daha ziyade ve 

ölçüsüz bir halde uzatmak mümkün
dür. Elimde tam bir bask lugati mev
cut olmadığmdan daha ne gibi fone
tik değişmeler olduğunu iz .h ve tes
pit edecek mevkide değilim. Ancak 
tu hale nazaran Baskç.anm muhtelif 

1 
türk lehçelerinden hir lehçe olduğu
na kabule mahal Yardır. Şurasını ai. 
raf emek mecburiyetindeyim ki bütün 

SAYFA S 

Muhafızgücünün yıldönümii 

Y ann güzel bir programla kutlanacak 

Muhafız Gücünün geçmi~ yıllardaki dönüm törenine aid bir hatıra 

Her sene olduğu gibi bu sene de 1 
haziranda kuruluşunun yıldönümünü 

kutluyacak olan muhafız güçlüler aşa
ğıdaki şekilde bir programla bugünle
rini kutlayacaklar ve Atatürk anıtında 

güzel bir merasimle bu törene son vere. 
ceklerdir. 

Bu vesile ile Gücün istasyon arka • 
sındaki binasında yüksek davetlilere ve 
spor teşkilatı büyüklerine bir kabul ya
pılacaktır. 

Yarın ya;>ılacak merasim programı: 

1 - Muhtel"! spor şubelerine men · 
!lup 400 idm'!ncı saat 16.30 da Güç bina-
11 önünde toplanacaklar ve hareket ede
ceklerdir. 

2 - İdmancılar İstasyon • Sergi evi 
• Yenişehir • Güvenlik anıtı önünden 
dCSnerek, Türk spor kurumu genel ba§-

kanlığı • Türk hava kurumu binası ya
nından, Samanpazarı • Adliye sarayı -
Karaoğlan yolu ile Atatürk anıtına ge
linecek; idmancılar yer aldıktan sonra 
İstiklal marşını müteakip anıta çelenk 
konacak ve bir söylev verilecektir. Spor. 

Bu akşam Avrupa iataayonlarmda 
dinlenebilecek aeçme program 

(Ankara aaatı ile> 
Konaerler: 
20.15 Moskova (Konser) 
20.20 Biikre9 (Orkestra) 
21.50 Prağ (Awrt Müzik) 
23.05 Bükreş (Koro) 

Halil Müzik : 
18 - Prağ (Hafif Müzik) 
20.30 Vartova (Küçük orkestra) 
21.20 Budape1te (Macar havaları) 
23 - Vartova (Eğlenceli neıriyat) 
23.SS Bülcret (Operet havaları) 

Dana Müziği : 
24.30 Varşova 

1.30 Budapeşte 

Ankara radyo~u 
12.30 P lak yayımı ve Ajans haberleri 
17 .30 Cumur Başkanhgı Orkestrası 

Konseri 
20 - Halk şarkıları 
20.15 Karpiç şehir lokantasından nakil 
20.30 Ajans haberleri 

İstanbul radyosu · 
12.30 Muhtelif p laklar ve halk musikisi 
18- Dans musikisi (plak) 
18.30 "Ambessadör" den nakil. Var· 

yete musikisi. 
19.45 Haberler 
20 - Gitar ve mandolin (plak) 
20.30 Stüdyo orkestraları 
Saat 22 den sonra Anadolu Ajansının 

gazetelere mahsus havadis serbisi 
verilecektir 

bask kelimelerini böylece türkçe kök
lere irca etmek mümkün olmasa ge
rektir. Bu kavmin lisanı da diğer mil
letlerin füanı gibi pek memzuç ve 

muhtelit bir lisan görülmektedir. U

ral • Altayik bütün lehçeler bu dilde 
de biribirine karışmış ve biribirine 
giri~miştir. 

(Mercure de France ) df\kİ mP.ka
leyi gördükten s onra beH.i d .. 'ıa h<ı§· 
ka tafsilat ve İzA.hat vermek lüzumu
nu kavnyacağmı. 

Yuaul Ziya ÔZER 

cular Atatürkü üç kere ''Var ol l"' demek 
suretile selamladıktan sonra istasyon 
yolu ile Güce döneceklerdir. 

3 - Mızıka başta olmak üzere Mu· 
hafız Gücü bayrağı , 14. üncü yıldönü
mü yazılı levha, güreşçiler, eskr imci· 
ter, tenisciler , futbolcular, atletler, ka-

yakç ılar, basketbol ve voleybolcular, bi· 
sikletçiler, atlılar olmak iizcre idman 
kafilesi biribirini takip edecektir. 

Muhafız Gücü 
Başkanlığından · 

Asli azamız bulunmakla ~eref duy

duğumuz Kamutay sayın azBları ile ge. 

nel kurmay başkanlığı, SÜ baTranlılr, 

/andarmı ge~t lromutanlıfı ve fabrı"· 

lcalar, harita genel direktörlüklcrinde 
bulunan yüksek zatların yarrn saat 17 

den saat 19.30 a kııdar istasyon cenu
bundaki Muhafız Alayı garnizonuna 

yıl dönümü münasebetiyle şeref verme
lerini saygılarla diler. 

Ulus un 
Kitab • • 

serı ·ı 

Gazetemizde tefrik& ettiğimiz e

serlerin çoğunu kitab halinde ba· 

sıyoruz. Bu ite bqladığımızdan • 

beri kitab sayımız pek yakında o· 

nu bulacaktır: 

Son hüyiik kitabımız: 

Yirminci asrm tek edebi dehası 

sayılan Anatol Fraıu'm 

KIRMIZI ZAMBAK romanıdır 

Kitaplarımız ve fiatları ıunlardrr: 

1 - Amerikada bir konferans : Ber· 
nar Şov. 25 K.. (tükenmiştir) 

2 - Cihan şampiyonları: Pol Moran 
(Yirminci asrın kroniği) 

• 60 K.. 

3 - Anadolu: Prf. Pittar • 60 K . • 

4 - İnsanlığın hali: Andre Marlo 

• 75 K. • 

5 - San Michelenin kitabı: Ak sel 
Mund - 100 K. • 

6 - Levis ve lren : Pol Moran. 30 K . • 

7 - Kırmızı zambak : Anatol Frans 
• 75 K •• 

8 - Osten Çemberleynin hatı raları: 
• 35 K . • 

Ankarada Akba. _ 

İstanbulda Kanaat _ 

Nöbetçi Eczaneler 
1 mayıstan itibaren iki aylık 

~ece eczaneler nöbet cetveli §ıı
dH r: 
Pazar Ege Eczanesi 
Pazartesi Sebat, Y eni~hir ,, 
SaL İstanbul ,, 
Çarşamba Merkez ,, 
Perşembe An' ara ,, 
Cuma Yeni ,, 
Cumarle.İ Halk .. 
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Aydın Kı ılay kurumiyl avcılar ku. 
liı u dun v evvelki gun spor alanında 
b"r pehlivan giıre i yaptırdılar. Türkiye
nin baş pehlıvanlarının güreştigi bu gü
reşler çok ilgili ve heyecanlı oldu. İlk 
giınü S6kcli Ruştü ve Ahmed Ali ala-

)dl 1 ı1t çın ·ı 

• • 
ı r ha ı . c 
henuz ac-em i. Boyle olmakla b r 
M iıl • yime çok tehlikeli anlar y attı. 

Çirkin hir lı:idi•w 
B'"lg mızde spor işl nni karı 

liızum uz re'· 'J ve kulub rın ara. 
larını bozmaga yol açan bir nokta da 

Sold : M"ni alı Rifat, ort lıı: Mıil yimlc /( ra 1i güreşi or. Sa wda: dinarlı Mehmet 

t r gun. tıler. Ahmed Ali pes etti. 
İk" ci gureş Dinarlı Yusuf p hlivan-

1 mirli Ihis yin ar ında yapıldı. Bu 
serb t gur şti, Y ıı ıf pehlivan 

•ini y ndi. 

Bundan sonra Mul imle Manisalı 

Rı t yaglı güreş yaptılar. Çok çetin 
g ç n bu gi.ıreşin 40 ıncı dakikasında 

M yim ayak üstiı Rıfatı çevirdi ve 
yen gini iddia etti. Fakat hal.em bunu 
reddetti, berabere ilan etti. 

İkinci gün Söke ve Muglalı iki çift 

p hlivan, yaglı güreş yaptılar. Bunlar

dan sonra serbest güreşler başladı. 

İzmirli Hüseyin Ortaklarlı arab Aliyi 

28 dukikada yendi. 

Dinarlı Mehmedle Manisalı Rıfat 45 

d k"ka güreşeceklerdi. 30 uncu dakika. 
da kolu incinen Rıfat pes etti.Rıfat ser
best gi.ıreş bilmediğini Mehmedle yağlı 
giır ş yapacağını söyledi. M hmed, Rı
fatın yağlı güreşte ustası olduğunu iti
r f tti. 

GJnun en heyecanlı güreşi Kara Ali 
ile M ı.ilayim arasında oldu. On beşer da
kıka ki devre güre n p hli'lianlar bera

b r ' ld lar. 
K 

Öt/emiş (Hususi\ -

maçlara b:tş ca kulublcrd n oyuncu al
aktır. Bu yıl lıı< m çl rında Söke ta-

k mına m } o lu u kaybettiren gene 
u ol u. G n bu yıizden dün Sökcde 

turk porculuguna, c ntilmenliğine hiç
te y kı mıy bir hddi e oldu. Aydın 

takımı diın maç içın Sokeye gitti. Sö
ke kuliıbii sahaya ba~ka kulüblerden 
veya kuliıb malı olup rfa dışarda tahsil
de bulunan 7 oyuncu ile çıkmış, bu yüz_ 
d n başl yan anlaşmamazlık ufak bir 
hadise ile btiytlmuş, bir aralık ayağını 
sarmak veya fotininin baglarım bağlamak 
üzere dışarı çıkan bir oyuncu topun Ay
dın kalesine geldiğini görünce hemen 

sahaya girerek bunu gole çevirmiş ... 
Artık ötesi çorap söküğü gibi uzamış 
gitmiş, tokat sille, yumruk ... Aydınlı bir 

oyuncunun burnu kanamış, epeyce da· 
yak yiyen olmuş, Aydın kulüb başkanı 
Nafiz Tunçer müdahale ederek işi bu 

kadarla bıraktırmış ve oyun müddetin
den 26 dakika evvel tatil edilmiş ... Biz 

ne boyle spor ve ne de sporcu istemiyo

ruz. Halkı spordan sogutan, baba ve a

naları çocuUarını alana göndermekten tir· 

kiıten bu yolsuzluklara bir son vermesi
nı Turk spor kurumundan istiyor ve 

b '·iv 

• 

Halkevinin hıınayesi11.de Oclcnıi.'i ce?aevindc A .B adile açtları kurs 4 ay 10 giin de· 

vam ederek 210 kişi okııttıırulmu.<j. yapılan s111a\.· sonucunda 126 kişi plı;:ıdetname al· 
mağa muvaffak olmuşwr. Resm:miz mahkümlara diploma dağttıldı,~mı gösteriyor. 
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K lu Ko ıı r"şin yf'ni 

e 

y Y r 

·r ziil11ıez, i}rne 
BurCı da 

,. 1ir e ıd "is ri bö._gfsi hali 1e getiri • yor. 
1 e i b · r ı (l .. "" _e kuru!du. 

r1 :vli e Cl~ ' 
avzada 

. ldl ~ rle 
C murıyetımızın yul( ek enerJı ın

den fı kıran, ve m llı madencılıg"mızın 

yaratıcı ve il rl t"cı kı) m tlı mu ss se
lerind n olan Turkıs, Kömur ş osy te
leri Hav da h r gün iç n yeni ve mo
dern tesi a 1 rmı kuı ma ta ve tam mla
makt dırl r. Bu ıkı mu in n b :.i
yüğü d n en ku i.ık işcı inde b ta 
len ilikli a kı ve hızı ye varmak i
çin en ufak üph l ri bile l·oktinden 1-
mekte ve il r'ye olan umidl ri kuvvet
i ndirm ktedir. 

Şimdiye kaddr muhtelif yerlerde bu
lunan Komüriş "rketinin biırolarınr bir 
araya tophmak e\'e çah m t rzını ko
layla'ltırmak ve randımarıı fazlala tır-

• • 
IS 

..> 

• 

Tiirki~ so<;yctesinin "•zülmezdeki yeni mahallc~i 
nerji fa lası ile temin olunarak uu gün
kü işletme istihsalatı kolaylıkla iki mis. 
line yiıkseltil bilecektir. 

Uziilnwzdt•l"i 't·ni mulıallt· 
Ü.:ülmez'<le Türkiş sosyetesinin l:ur

dugu yeni mahalledeki inşaatın epeyce 
kısmı bitmiştir. Burası örnek bir en
dtlstri bölgesi haline getirilmiş ve tiırk 
kabiliyetinin parlak bir eseri olmuştur. 

llaJkt·vi t·ah~maları: 
~ . 

Halkevinin butun kolları her taraf. 
tan faaliyetlerini genişlettirmişl rdir. 
Ar şubesinin en son verdigi konser cok 
basarılı olmuş ve Kemalizm sosyetesi • 
nın yıık ek olgunlugu bir çok yaban
cılar önünde gıbta verici bir derecede 

ı. 'EVLERİ MECMI J ~1 

Haziran sayısı su yazılarla çıkmış
tır: 

b___';;.. . .....:....$1~.*~.J.f!.~f.iı:!:~~-=-~~~· bir daha belirtilmiştir. Muhitte modern 

1 
musikiye olan heves ve ilgi çok art
mıştır. Şehir bandosu ile halkevi or
kestrası için yeni bir öğrctm n getiril. 
mektedir. 

Basbakan İsmet İnönünun budce 
soylevi - 1936 büdcemizin kısa lıır tah· 
lili. - Tiırkiye evvela sanayilesme i mi, 
ziraati mi ilerletmeli?. - Acele arazi 
t hriri. - Anadolu tarihinde n t'ce
lenmemiş bir türkcecilik hare ti -
Avrup da Ti.ırkoloji. - Sami f efe
nin ırkçı vasfı. - Memleketimi de zi
r. t işçi i mesele i. - Terbiyed na 
bab nın rolü. - Yeter bu mecmu bol
lu u. - Türk yayınında üç devir. 
- Hava te tikesi ve yangın bomba
ları. - Köylü hanı. - Türkiyenin Mil
letler sosyetesine müzahareti. - Avın 

politikası. - Bibliyografya. - Halhv
leri. 

Kömüri~ dircJ...törü B 11/ıan Soyak 

mak için Kozlu"da çok güzel bir yapı 

yaptırılmış \'C Şl belerin hepsi buraya 
yerleştirilmiştir. Ayrıca memur ve işçi 

evleri de yapılmaktadır. 

Elektrik kın vrli iki mi lirw 
<_:ıkarlulı: 

Kömüriş soı:;yete:.inin gene Kozlu'
da yeniden yaptığı ve törenle açılan 

santral 2200 kilovatlık takatı iki misli 
artırılmak suretiyle kudretin mccmuunu 
10.300 kilovata yükseltmi,tir. Hülisı. 
Havzanın istihsalatına lüzum olacak e-

Açılan kurı:.lar: 
Almanca ve elektrik, motör, sınai 

resim, makineye aid beş kurs açılmış· 
tır. Havzadaki ecnebilerin gösterdikleri 
arzu üzerine bir tiirkçe öğretme kur
su da acıtacaktır. 

ZonguMak tarihi: 
Halkcvince Zonguldağın kara gün

ler ine aid bütün vesikalar ve malumat 
toplanmaktadır. Yakında gi.izel bir eser 

meydanct. cıkarılacaktır. 

1'1evlidi Nt~l•c' i 
Diyanet İşleri 

Reisliğinden · 
Rebiül"evvelin baslangıcı 22 Mayıs 

936 cuma giınünden tesbit edildiginc 
nazaran 1 Haziran 936 pazartesi aksamı 
( yani salı gecesi) Mevlidi nebevi ol
duğu ilan olunur. 

T efrika: No: 61 

TOPVEKÜN HARS 
Yazan: General LUDEN DORF 

'/'ürkçeye çevıren: Hıkmer TUNA 
-------

Buna rağmen, böyle bir kullanış büyük öl
çüde başarısızlığa da saik olabilir. (29) Sınır 
teşkil eden denizlerde her iki taraf m keşif i
çin gönderdiği gemiler ateş teatisinde bulu
nacaklar, yahud muharebeye tutuşacaklar

dır: açık denizlerde deniz üstünde ve altında 
kruvazör harbi başhyacaktır. Ablokanın tat
bikine de başlanabilir. Hava müdafaası. ka
rada ve denizde keşif i şlerine girişecc".tir. 

nü elde etmek için, terkip edilmiş hava mü
dafaasının kullanılması teşkil etmektedir. 
Bunun vereceği netice, hava muharebeleri o
lacaktır. Bu vazifelerin başarılmasında. düş
'llanın harb nizamına girm i ş olan sahaların
daki halkın da tesir çerçevesi içine alınacağ ı 

besbellidir. Hava kuvvetlerinin, cl""c;man ül
kesindeki ehemiyetli endüstri sehir ve tesi
satı, enerii fohrikal:lrmr ,hiikürrıet ıı,erke?le
rini ne öküde bombardıman edeceklerini i
zah ::ı bile lüzum yoktur. 

icinden, muazzam ve ihtimamla hazırlanmış 
d~miryolu hareketleriyle. kullanılacakları 
~ınırlara sevkedileceklerdir. Bu i şte kamyon
lar bahse konamaı. (30) 

Dünya harbmda, seferberlik ilan edilc!ik
ten s<mra, hareketlerin haslanması kendini i
lti hafta bekletti. Şimdi bu miiddet kısa tıl
mı" 0lc::a fYerck. Harb ni ... :-ı •mna giri~ r.mcli -
vesi bi tikten sonradır ki. harb hareketine 
bi.iyi.i1

• ölrüde girişilmeiYe bac.-hnacaktır. bn 
suretle donanmaların barh hareketleri -
n h;:ı ~-:ımahrı ile birlikte hava müdafaası 

da, doğrudan doğruya kara ordusuyla yahud 
deniz kuvvetleriyle ilgili olmak üzere hare
kete geçmektedir. 

Muayyen bir harb vaziyetini göz önünde 
tutarak, "Dünya harbı alman topraklarım 
tehdid ediyor,, eserimde yaptığım gibi, bura
da, harbm cereyanı hakkında iJir fikir ver -
mek benim vazifem değildir. Ben hurada 
yalnız umumi miilahazaları anlatarak, muay
yen bir vaziyet karsısında hakikaten güdü
lebilmesi ihtimali olan harb ameliyelerinin 
gidic.-ini düsiinnıeyi karie bırakıyorum. 

Şimdi, harb ameliyesinin siklet merkezi
ni, düşmana ve onun, demiryollarıyla ve yü -
rüyüşlerle yaptığı stratejik ha-eketlerine, 
tayyare meydanlarına karşı hava üstünlüğü-

(29) Mesela. 1914 r'e rus süvari tümenlerinin 
Şarki Prusyaya oh•.. · ' ,.; ihtimal içinde gö
rülmüıtü. Fakat, bize lulT ı böyle bir liitulta bu
lunmadrlar. 

Harbm başlamasından 48 sacıt "Onra, bel-
1-:i de daha önre muharebenin kati neticesini 
almak, yahud, ihtimal ki deni.7lrrde büyük 
muharebelerin yapılmasma saik olacal· olan. 
harb nizamı direktiflerile verilmiş vazifeleri 
yerine getirmek için, hava müdafaasının kul
lanılmasını, donanmanın, tam hart kuvve~in
de olarak denize açılması takib edecektir. Bu 
muharebeler, gittikeç daha tesirli olan deniz 
üstünde ve altındaki ticaret kruvazör barin 
ve abloka ile birlikte yapılmaktadır. 

Kara ordusunun hareketleri ondan sonra 
başlıyabilir. Herhalde yığınlar sınırlara uça
mazlar. Bunların büyük bir kısmı memleket 

(30) Otomobil ve kamyon yollarrmn. ha. b ni 
zamına giriş:e, artık dcmiryollarrnın e' emi}elini 
kaybetttirdikleri meselesi, tehlikeli bir rÜ> adu. 
Bahse giren , yalnız makineli tüfek ve cephanesi 
olan ashedeı-in sevki değildir. Muharebede, her 
çeşit silolu olan toplu ordu hıtalannrn hullaml
masınn lü:z:um vardır. Ancak bu hıtalar, kamyon· 
yonlarla nakledilemezler. Nakliyelere mahsus 
kamyonlar ve otomobil yolları, başka vaziyetler
de, mesela, düşmanın mevzii bir yarmasını yahud 
ani gelen baslunmı deli için yapılan müdafaada, 
yani, hareketli müdafaanın mevzii tedbirleı-inde 
ehemiyetlid irler. 

Bu ameliyelerin ikinci harlı haftasının 
bitmesile birlikte tekmil harb sahnelerinde 
inkic:af edeceklerine ~üphe yoktur. Her iki 
tarafın kati neticeyi almak için, yahud yal
nız bir taraf m böyle bir gayeyi tasımasma. 
hasmın ise bundan kannmasma göre, bu ha
reketler muhtelif ~ekillere gireceklerdir. A
det bakımmdan ne kadar muhtelif olurlarsa 
olsunlar, her vancla kuvvetler karşılıklı vazi
yet alacaklardır. 

Ordu hareketlerinin, yahud müdafaa ted
birlerinin arkasından meydan mnhareh.eleri 
ve çarpışmalar adım adım takib edecektir. 

(Snnu v;ır' 
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• Kapalı zarf usulile eksiltme ilam : 

SUMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 

_ . . Fabrikaunda yapılacak mütefe~k 
1- Konya Ereglı~ Bes .1 ksiltmeye çıkanlmı,tır. Tahmin 

inşaat vahidi fıat esası e e . d 
edilen inşaat bedeli 79.261,49 lıııra ır •. 

2- Bu işe ait eksiltme evı:akı şunlardır • 
A) Eksiltme pr~esı, 
B) Mukavele proıesı, 
C) Fenni ~e, . J.iaa1 
D) Vahidi fiat ve keııf hu arı. 
E) Projeler. ak 3 96 lira bedel mukabilinde Ankara
lsteyenler bu evr ~ • _.:ıı_ı.: Sümer Bank Muamelit 
da Ziraat Bankası bınası~ 
M""dii.rlüğünden alabilirler. . 

u S 1 ünü saat 16 da Ankara Zıraat 
3- Eksiltme 16. 6. 1936 .. a 1 gBank merkezindeki komisyon

Bankası binasında Sumer 
da yabılacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır: . A 

. vakkat temınat vermesı lazım-
5- isteklilerin 5.213,07 ~'?j:~ye girecekler ilin edilen meb-

dı~. Bun~ 1:'~ e b:a_ inşaatını muvaffakıyetle yaptık
lig cesam~tın e ıkr k "itme gününden üç gün evvele ka· 
lannı tevsık edere e sı 1 di 
dar b teklif mektuplarına leffedecek er r. b" 

unu ld - 1 gün ve aaattan ır 
6- Teklif mektuplan yuka~da y;ı ~gUmumi Müdürlüğüns 

.at evveline kadar S~er ~ 
makb mukabilinde verılecektir. . 
Posta~le gönderilecek mektupla~ın nihay:ı~ ·=~::: 
dan bi.r saat evveline kadar gelmış ve zar 1- 2218 
fın-'e kanatılmış bulunması lizımdır. 

:arJ9+.il!; ... .ir.litMi#liijo.f#I 
• li§!.!''TolT1f:l.f"'9f#+y..a.T.&.T+T-'= - - - -

Sinop Cumuriyet •. '-'• 
Müddeiumumiligınden : 

. . mahkôm ve mevkuflara 1/6/936 G. 
Sinop genel ceza evınde~ 1 . inde verilecek ekmek 20/5/936 

den 1/6/937 G. ne kadar .. bır r.~d 1te ve kapalı zarf usulü ile ek
G. den itibaren on be' gun mu e 
ailtmeğe çıkarılmıştır. d 1 samsun bir baş unundan ya· 

1-Verilecek ekmek 650 ranG umanları-'- pişirilecektir. 
1 cak beh ekmek 960 ram o - ~ . .. 

pı a ve er . . k .. r· ğiinün gC.terecegi lüzum uze-
2- Ekmekler ceza evı _dıredtor u as nda hergün nihayet saat on 

rine yevmiye 7 yüz ita bın a et ar 1 
• 

dörde kadar ceza evine teslimbeeddi\~ce!!•;· buçuğu olan 2628 liralık 
3- latekliler muhammen ~ ın -ıo 

teminatı muvakkate vereceklerdir. be-~e Sı"nop C M U U-
.. ·· saat on sıu • • • 

4- ihale 5/6/ 936 C~ gunuAdl" Bakanlığının mezuniyetine 
ğinde müteşekkil komıayonda ıye 
talikan yapılacaktır. ıü ü saat 14 de kadar ura 

5- Teklif mektupları .5(6/936 ~umaü ~dede yazılı komisyon 
numaralı makbuz mukabılınde 4 iinc ma 
reisliğine verilecektir. lı tt yetipnek üzere 

6- Mektupların beşinci maddede yazı. ~ e . . 
iadeli teahhütlü mektup şeklinde. gönd~_lme~patcaı:ı:~ı tazundır. 

Bu halde zarfın mühür mumu ile ve ıyıce 
Posta olacak gecikmeler kabul edilmez. • dı mda 

7- Şartnameye muvafık olmayan veya ıçinde şartname ş 
şartları ihtiva eden teklifler.e it~b~~ olu~- kal"f ve damga 

8- Eksiltmeden mütevellıt bılcümle ruıum te 1 
• •• t 

resmi ile ilan ücretleri ve indelhace ekmek veya u.n~ tahlıl ucre 
ve mas.rafı vesair bilcümle mesarif müteahhide aıttir. . • 

9- Şartnameyi gönnek isteyenler Ankara C. M. U · lığ_ı!l~ ve 
daha fazla tafsilat almak isteyenlerin de Sinop C. M. U. ligı ka-
lemine müracaat etmeleri ilan olunur. (1214) 1-2228 

Satılık Banka Binası 
Samsun Şarbaylığından : 

Mevkii hududu Cinsi Mikdan teminat tahmin 
edilen bedel 

Lira k. Lira k. 
Kale Canibi yemini lehi· Ziraat bankasının 308 M.M. 

deryaya giden ta- iıgalindeki bina. 
rik, Yesari İdarei 
hususiye anası arka-
sı lebiderya ciheti 
kumluk tarik. cephesi 
hükümet caddesi 

.. prlam lrmnluk yol. Binanın miltemmimatmdan 
tim:den husud mu· bulunan arsa. 172 M.M. 
muhasebeye aid ana 
garben Belediyeye 
aid banka binası, ce-
nuben denize giden yol. 

. 1 - Bedeli peşin C>denmeJr bere yukarda cinsi mevkii, hudu
du mikdan ve tahmin edilen bedeli yazılı Belediyeye ait banka bl· 
nur ve binanm m6temmimatından bulunan denis tarafmdald 172 
metre murabbalık arsanın mülkiyeti kapalı zarf usulile ve prtna• 
IDeal dairesinde bir ay müddetle artırmaya konulmuttur. 

2 - İhale 4-6-936 gftnlemıecine rastlıyım peqembe gtlnll saat on• 
da belediye encilmeninde yapılacaktır. 

3 - Şartname bedelsiz olarak belediye yazı lfleri tcaleminden te
darik edilebilir. 

4- İstekliler teklif mektuplarını ve 1650 liralık munkbt temf. 
natlanıu 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesindeki sarahat daire· 
alnde aynı gilnde muayyen saatten bir la8t enellne kadar malı:bus 
mukabiHnde belediye rlesliğine teslim etmlı balunacaklardrr. Po• 
ta ile gBnderilecek mektuplann nihayet ikinci maddede yadı saate 
bdu gelmit olması ve q zarflarmın mtıhih' mumu ile iyice ka
panmrı olması Jlmndır. Postada olan gecikmeler kabul edilemez. 

5 - ihale 2490 sayılı arttırma eksiltme ve ihaleler bakkmdald 
kanuna garedir. 

6 - Şartname 8me1deri· fstan.bul ve Ankara Belediyelerine 
Rönderilmiatir. fstivenler oradan tedarik edeljlirler. (2709) 1-20&3 

A KARA TİCARET ODASI stclLLt TİCARET 
MEMURLUCUNDAN: 

Ankara vilayetinde Adliye semtinde Çıkmkçıla; yokuşu Adli
ye sarayı aokaiında 1 numaralı evde oturan ve T. C. tabasmdan olup 
Ankarada Anafartalar ça11wnda 73 numaralı mahalli ikametgthı 
ticart ittihaz ed.-ek .malzemei inpi}re ticaretiyle iftigal eden 'f'e Ti
caret odaımm 1338 licil nmmramda mukayyet bulunan Hanri Za· 
ranın unvanı ticareti ._.,i Zara olarak tescil edildiği cibi bu un. 
Yanın imza tekli ele Ticaret kanununwı 42 inci maddui mucibince 
dairece 30.5.936 tarihincle tacil edildiif illa ohmur. 1--z221 

ULUS 

Bir gecenin isliandalı 
Clark Gable - Conatance B~nette 

Havran Belediyesinden: 
20-5-936 tarihinde kapalı zarfla eksiltmesi yapılan elektrik tesi

satı için verilen teklifler muvafık görülmemiş olduğundan ihl\lenin 
evvelki ıerait dairesinde ve Havran Belediyesinde pazarlıkla ya
pılmasına karar verilmiştir. 

Pazarlık 18-6-936 perşembe günü saat on yedidedir. 
(1152) 1-2164 

Ankara Baheeli Evler Yapı 
Kooperatifinden: 

Ankara Bahçeli Evler Yapı Kooperatifinin beş tip üzerine yap• 
tıracağı 150 evin münakasasr bu günlerde ilan edilecektir. Aşağıda
ki şartlara göre bu insaatla alakadar olabilecek. müteahhitler şimdi· 
den Emlak Bankasındaki hususi komisyona müracaat edebilirler: 

1 - tn.-.atın muhammen bedeli 800 bin lira olup muvakkat te· 
minat ( 40) bin liradır. 

2 - Evvelce en az (300) bin liralık bina iıışaatı yanmıs olduğu
nu, ve bu in~;:ı~tr V<l""Cak fenni ve mali iktidarı bulunrlıtlYıınu mil· 
beyyin vesika ibrazı lazımdır. 1-2173 

Ankara Ticaret Odası Sicilli 
Ticaret Memurluğundan : 

ıtesmt dairelerin ilanlarını gösterecekleri şekil dahilinde tayin 
edilen gazetelerde neşrettinnek üzere Resmi ilanlar Türk Limited 
şirketi unvanı altında İstanbulda teessüs etmiş olan şirketin An
karada da bir şube açmış bulunduğu ve bu şubenin mevzuu bahis 
dairelerden gelecek emirlere göre tekmil Türkiye cumurieyti hudu
du dahilinde çıkmakta olan J?azeteterde neşrettirmek ve bunların 
ücretlerini tahsil ve bu işin müteallik olduğu umurun kaffesini son 
salahivetle yapma~a mezun b•tlunınuş olup halen Müdürü bulunan 
Bay Muammer Çiçek oUuna İstanbul altıncı noterliğinden musad. 
dak verilmis olan vekiletna~~in tescili talep edilmiş olmakla hu
susu mezkurun dıtittde mahfuz vesaike müsteniden 29-5-936 tari
hinde tescil ediltliei ve me?ld'\r vekaletname .suretinin berveçhizir 
neşredilmekte olduğu ilan olunur. 

Yevmiye: 12757 

Vekalet veren. Hakkı Tarık bel! 
V e k i L Muammer bey 

İstanbul Altıncı Noterliğinden musaddak 18 Nisan 933 tarih ve 
5857 No: lu vekiletname mucibince vekili bulunduğum "Resmi ilin· 
1ar Türk Limited •irketi" nin Ankarada Resmi daireler, Müessese· 
ler ve phıslar zimmetinde teraküm etmiş ve edecek ilan bedelleri. 
ni ahzu kabza ve bana göndermeğe, bu bapta icap eden evrak ve ve
saik ve makbuzları imza etme~e mezun olmak üzere çicek zade MU-
AMMER beyi vekil tayin eyledim. 7. Ey161. 1933 

ADRES: 
lstanbulda Valcit idarehanesinde TT\ukim Gireson Meb'usu ve 

resmt ilanlar Türk Limited şitketi İdare Meclisi Reisi HAKKI 
TARIK B. Ef. H. Tarık: hma. 

KA-'IT No: 12757 
Bugün bin dokuz yüz otuz Uç senesi EyHüünün yedinci perşem

be günüdür. Dairede okunun anlatılan ve bin dokuz yüz otuz üçse
nesi Eylulünün yedinci 2ünü tarihile yazılı olan bu vekalet altın
daki imza adını sanını dairemin tanıdığı resmi ilanlar Türk Limi
ted şirketi namına vekaleten imzava mezun Resmi ilanlar Türk Li. 
mlted $İrketi idare mediııi Reisi Hakkı Tarık Beyefendinin olduğu 
nu tasdik ederim. 7.Eyliil. 1933 

Resmi mühür 
İıtanbul Altıncı Noteri Galip Bingöl 

imza N. okunmryor 
Arkasındaki vazıfar: T. C. Ankara birinci Noteri 9187 
Aslına muvafık ot.,n bir sureti dairede alıkonularak üç musaddak 

suret miibrizine verildi, 3 - T. evvel 1933 resmi mühür T. C. Ankara 
birinci Noteri -

~·~eşit N. imza okunamamrstır. 
Bu suretin Dairece kayıt edılmıs 3-10-933 tarihli ve 9187 umumi 

numaralı aslına mutabakatı tasdik olunur. 1-2220 

Lüleburgaz Belediye Reisliğinden : 
Bu kere açılacak olan Mezbaha'da istihdam edilmek üzere ayda 

70 yetmiş lira muhassas ücretli .mezıbaha baytarbğma talip olanla
nn ellerindeki kanuni vesikalarıl~ beraber 10 Haziran 936 çarşam
ba günü saat on yediye kadar Lüleburgaz Belediye encümenine 
müracaat evlemeleri illn olunur. (1197) 2219 

BANK 
Umumi Müdürlüğünden; 
Bankamızca tesisine başlanan Demir ve Çelik Fab

rikalannda tekniker olarak istihdam edilmek ve tah
sil ettirilmek üzere ecneh! memleketlerine gönderil· 
mekiçin 25 sanat mekte~ı mezunu seçilecektir. 

Bu namzetlerin tahsile gitmelerine ve avdetlerin
de Banka hizmetinde çalışmalarına mani olacak şe
kilde resmi veya hususi bir müesseseye karşı hizmet 
teahhütleri o~ı .ve as~eri hizmetlerini yapmış 
olup sıhhi vaziyetler~ demır ve çelik fabrikalan bü
tün ıubelerinde çalıpbılmelerine müsait olması li
zmıdır. 

Yukanki evsafı haiz olupta Banka hesabına tahsi
le gitmek istiyenlerin aşağıda yazılı vesaiki en geç 30 
haziran 1936 tarihine kadar (M. E.) remziyle (Sümer 
Bank Umum Müdürlüğü • Ankara) adresine gönder
meleri icap eder. 

VESİKALAR: 
L - Hal tercümesi 
2. - Mektep şehadetnamesi 
3". - Çalıştığı yerlerden bonservisleri 
4. - Sıhhat raporu. 
S. - Fotoğraf 
Bu vesikalar üçer nüsha ve makine ile yazılmış 

olacaktır. 1-2007 

SAYFA: 7 

' 1 MİLLi MÜDAFAA VEKALETİ 
SATIN ALMA KOMİSYONU lLANLARJ 

BİLİT 
500 tane yatağı ile birlikte buğu marpucu ballılt mnteahhit ilim 

ve hesabına açık eksiltme usulil ile alınacaktır. Hepsinin tutarı aso 
liradır. Evsaf ve şartname komisyon.muzdan alınacak ve nümune ca
rülecektir. İhalesi: 13-6-936 cumartesi günü saat 11 dedir. tık temi
natı: 62 lira 25 kuruıtur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili olanlar 
2490 sayılı kanunun 2,3 cü maddelerinde istenen belgeler ile birlik· 
te ihale gün ve vaktinde M. M. V. satınalma komisyonuna gelsin-
ler. (1155) 1-' 

BİLİT 
273 Km. GATJVANİZLİ DEMİR TEL 

2250 Tane MOCERRtT FİNCAN 
2250 ., DOZ FİNCAN DEMİRİ 

Yukarda cins ve mikdarı yuılı üç kalem muhabere malzemesi· 
nin açık eksiltmelerine istekli çıkmadığıhdan bu defa pazarlığa kon
muştur. Hepsinin tutan: 3278 Ura 40 kt.ınıştur. Evsaf ve şartname
ler komisyonumuzdan nansız almacakttt. İhalesi: 12-6-936 cama 
günü saat onb1rdedir. İlk Teminatı: 245 lira 88 kurustur. Eksiltme· 
ye J!İreceklerden il~ili olanlar 2490 sayılı kanunun 2.3 cü maddele
rinde tenen belgeler ile birlikte ihale ~ ve vaktinde M. M. V. 
satın a1ına komisvonuna ~etsinler. '{llSd} 1-2147 

1 ANKARA LEVAZIM AMtRLtGt 1 
SA TIN ALMA KOMİSYONU iLANLARI 

İLAN 

Cinsi Mikdarı 
kilo 

Yeşil ayşe kadın fasulya 2500 

Muhammen bedel 
Lira ku 

ilk teminat 
Lira ku 

., barbunya ,, 1000 
,, Çalı ,, 1000 

Patlıcan 2000 
Dolmalık biber 500 
Kırmızı domates 2500 
Kabak 800 
Taze bakla 600 
İspanak 1500 

. Bamya 400 
~~us ıwo 
Sovan 2500 

200 
80 
80 

250 
75 

200 
40 
30 

232 50 
80 
96 

200 
1563 50 117 3& 

Kırıkkale askeri sanat mektebleri ihtiyacı olan on iki kalem seb
ze 9 haziran 936 salı giinü saat 14 :17 ye kadar açık eksiltme suretile 
satın alrnacaktır. Taliplerin yukarda yazılı muhammen bedeline 
mukabil 117 lira 35 kuruş ilk teminatlarını Kırıkkale askeri fab. 
rikalar muhasebeciliğine yatırarak belli gün ve aaatt" mektep IK• 

tın alma komisyonuna gelmeleri. (1099) 1-2053 

İLAN 
Tümen ve Haydarpap butalıanesi ihtiyacı için bpah zarf UIU• 

lU ile münakasaya konan: 
A - Münakuaaı 20-5-936 çarpmba günü yapılacağı itan edilen 

50 bin ki11> koyun etinin eksiltmesi 20-6-936 cumartesi günü saat on
da yapılacaktır. 

. B - Eksiltmesi 22-5-936 cuma günü yapılacağı ilan edilen 140 
hın kilo sığır etinin ekıiltmeıi 20-6-936 cumartesi günil saat onda 
y~pılacaktır. 140000 kilo sığır etinin bedeli 49840 liradır. 0/0 7,5 te· 
mınat akçesi 3738 liradır. 50000 kilo koyun etinin bedeli 24820 lira
dır. % 7,5 teminat akçesi 1761,5 liradır. Koyun ve sığır etlerinin 
muvakkat teminat akçeleri eksiltme saatmdan bir saat 31. Ttlm mu
hasebesi veznesine ve yahut herhangi bir malsandığma yatırılarak 
kapalı zarflann eksiltmeden bir saat evet komisyona verilmft olma
sı lazımdır. Bu eksiltmelere girecek taliplerin bu işlerle meHUl ol
duklarına dair resmi vesaik beraberinde getirip ibraz etmeleri meş
ruttur. Şartnameler her gün Selimiye komisyonunoa görülür. 

(1154) 1-2165 

İLAN 
1 - A?'kara garnizonundaki askeri ~tahaneleri ile asker! mek

tepler ihtıyacına sarfedilmek üzere 41000 kilo yoğurt 11-6-936 tari
hine müsadif perıembe günü saat onbetıe kapalı zarfla mlinakaaa
ya konulmuştur. 

2 - Münakasası Ankara levaz,m amirliği satm alma komisyo· 
n~~?a yapılacaktır. Şartnamesi komiayf.ttımuzdan her gün parasız 
gorulilr. 

3 - Yoğurdun tutarı 8225 lira ollıP, teminatı muvakkatesl 616 
lira 87 kuruştur. Münakasaya girecekleri• teminatı muvakbte mak· 
buzları lle teklif mektuplarını ihalenin yapılacağı belli g&a ve sa
atten en u bir saat evet komisyona vennı, bulunacaklardır. 

4 - İsteklilerin kanunun 2. 3. ünc~maddelerinde istenilen ve-
sikalarla birlikte komisyona müracaatlaiı. (1158) ı--aısı 

İLAN 
1 - Ankara gamisonundaki askeri mUtPpler ile askeri Jıaatahane• 
ler ihtiyacına aarfedilmek üsere 72000 ~ süt 12-6-936 tarildne mil· 
sadif cuma.günü saat on.beşte kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

,2 - Münakasaıı: Ankara levazım amirliği satın alma komisyo
;~::ı~apdacaktır. ŞaıUamesi kdmiayonumuzda her gtın puasız 

3 - Südün tutarı 12600 lira olup te~atı muvakkateal g45 lira
dır. Mün~ya gireceklerin teminatı muvakkate makbuzla • 
n ile t~klıf mektuplar~ı ihalenin yapılacağı belli gün wı saatten 
en az hır saat .eve! komısyona vermiş ~unacaklardır. 

4 - İateklılerın kanunun 2. 3. üncü maddelerinde istenDen ve-
saikle beraber komisyonumuza müracaatlpı. (1159) l-Z152 

- • 

- ooos11 

VIL*oız 
TIC ARETHANESI 

Analarıatar Ca~deııi NC'- e 
ANKAıt.tı 

• - -
8 AY 6 

V8de 

Kütahya Şarbaylığuıdan: 

• 

~elediyemizin 75 lira maktu ilCTetJi Fen memurlup .... ,. .. 
1:'alıplerin veaikalarile cloinadaza belediyeye mUrlCll8tim • .._. 
lir. (1179) 1-2177 
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Amatöı· isleri Temız, Ucuz, ve çabuk olarak 
Kendi a tölyemizrıe yapılmaktadır. 

Halil Naci Mrhcroğlu ticaretevi Tel.1230 ·- i 4 n e•ı•a 

• ı 1111111111lllH111111111111111111111111111111111111 lll lll IJll lfllll fll lllll lll lll il lll lll l ııü · • O a ima sabit - ·-

~ SÜMER BANK ; 
İ Umumi Müdürlüğünden : ~ 
§E Bankamızca tesisine başlanan Demir ve Çelik Fab- = 
E rikalarmda vazife deruhte etmek üzere iht1~as sahibi = 
E
- olmak için ecnebi memleketlerinde staj görmek mak- = 

sadile on Teknişe Hohşule veya mümasil mektepler -
_ mezunu makine, Metallürji, Maden ve Elektrik Mü
E hendisleri ile on tekniküm mezunu seçilecektir = 
S Bu mühendis ve teknisiyenlerin askerliklerini yap- -
§ mrş olmaları, resmi veya hususi müesseselere karşı = 
5 staja 't nelerine ve avdette Bankanın hizmetinde ça- = 
$ hşma .. ma mani olacak şekilde hizmet teahhütleri ol- -

maması, sıhhatlerinin demir ve çelik fabrikalarının -
herhangi bir şubesinde calışmasma müsait olması la- ~ 
zımdrr. 1:-ı.m.7.edlere stajlan esnasında müsaid tahsi- = 
sat ve ·ıece 1ctir. =:: 

Daima tabii 

Juvantin 
saç boyaları 

~ ) 

' -' 

İngiliz kanzuk eczanesi labo· 

5 
E 

Yttl ..,rıki ~artları haiz olup da staja gitmek isti- -
ratuvarlarında hazırlanan Juvanyenl n a-;ın·ıda yazılı veR~iki (~iimer Bank Umumi --
tin saç boyaları muzuı ve zehirli Müdü ";;.··. Ankara) adresine (M. E.) remziyle gön- _ 

- dernı 'Pri ir::ın eder. --
~ 
~ 

vr.:ı:; İK: = 
1. - Tercümei hal 
2. - n:nıorna sureti ve imtihanlara ait notlar. 

!§ 3. - Var~a b!"lnservi c::1er. 
::::: 4 - C' 11 1 ::ıt Raporu. 
~ 5. Fotorrraf. 
~ P.• ·ıt ücer nü<>ba ve m"l·inP ile ya?'Tlmr~ ola-

--
~ 

- c:::ı 1 ttr 
§ En rr 

E larel·f·ı
ı:: 

enırımn 

rfoziran 1936 sonuna kadar ıniirac!'.l cıt edi-
1-?006 = 

·ıııııııınnımmıııımnnnımnıııııınnmmnmıımınınmını-

t~\~ ,. Umum ı f ii ürliiğündPn : 
Akar Krymeti muhammenesi 

No. /: nn mevkii Lira Kr. Nevi 
33 9 pışa Anafartalar 2400 - Dükkan 
42 16 ,, Zencirli camii 535 -
4'1 7 .. Hükün-et cacldesi 610 -

Y kar·~ 'lı m:ızbut i.ic dükk?nm tesı=m gününden 31 Mayı~ 
937 JTiiniioP lar kirası 31 Mayıs 936 ~ününden itibaren 10 giin 
mi; ldetle ar 1

{ artrr'l?ayn ko!'ıılmu!ltur. İhale 10 Haziran 936 car
şart'Lıa gıi .. s:ı:•t on heşte evkaf varidat Müdürli.iğünde yapılacak· 
tır. Tutn'.' ı. ·Je c;artlarrnr öU-renmek istiyenlerin her gün varidat 
Miicliirll'~ .. f' mi..irac-ıatl<trt (1207) 1 2225 

)ai "ye Ve ialetindeıı : 
İnhılal ecll'n hususi idareler tekaüt sandığındaki 50 lira ücretli 

vazifeye mi'M'•ıkil ile bir katip alınacaktır. Taliplerin vesikalariyle 
birlikte 7-6-936 ta:-ihine kadar tekaüt sandr~ı müdürlüğüne müra-
caatları. 1-2223 

İlit sat Vekaleti İc Ticaret 
-> 

Umum 1 üdürlüğüııde:n : 
Türkiye ~e Yangın. Hay-ctt ve Kaza Sigorta işleriyle çalış?1ak 

üzeı e k nunı hükiimler dairesinde tescil edilerek bugün fa;:ılıyet 
halinde bulunan Onyon Sigorta Şirketinin Türkiye vekili umumisi 
haiz oldl1 P.u s:ı.1ahiyete binaen bu kere müracaatla Ankara ve civarı 
acenteligi~e s;rkct namına Yangın ve Hayat Sigorta işlerile meş~ul 
olmak ve bu ic;lcrden doğacak davalarda bütün mahkemelerde mud
dei, mii<ltleialeyh ve üçiincü sahıs sıfatlerile hazır bulunmak üzere, 
Halil Naci .M· hcroğlu'nu tayin eylediğini bildirmiştir .. 

Keyfivet s;rrorta ~irketlerinin tefti~ ve miirakabesı hakkında
ki 25 Haıiran 1927 tarihli kanunun hüküm1erine muvafık görülmüş 
olrrakla ilan olunur. 1-2217 

Pazarlıkla satılık 

apart ı m an 
Emlal{ ve Eytam Banl{asından: 
Bankamıza ait, Ankara'da Işıklar caddesinde kain Turhanbey 

apartımanr pazarlıkla satrJacaktrr. İhaJesi 3. 6. 936 çarşamba günü 
saat on dörtte Ankaradaki idarei merkeziye binasında toplnaacak 
idare Meclisi huzurunda yapılacaktır. Pazarlığa İstanbulda iştirak 
etmek istiyenler mezkur tarihte nihayet saat onbire kadar İstanbul 
şubemiz Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. 

APARTIMAN: (187.50) metre murabbaı arsa üzerine bina edil
mi~ bir bodrum, bir zemin, dört esas ve bir üst katı havi olmak üze
re yedi kattan ibaret oJup senede (8.000) sekiz bin lira irad temini
ne müsait mükemmel bir akardır. 

BODRUM KATTA: Apartıman dairelerinin odun ve kömür de· 
polarr ile motörlü su mahzeni, bekçi ve kaprcı odaları ve ayrıca ika· 
mete elverişli iki oda bir koridor ve bir heladan ibaret bir daire 
mevcuddur. 
ZEMİN KATTA: 1 ve 2 numaralı daireler bulunmaktadır. Bu 

kısımda her bir daire üç oda bir matbah, bir hela ve banyodan iba
rettir. 

BİRİNCİ KAT: 3 ve 4, İKİNCİ KAT: 5 ve 6, ÜÇÜNCÜ KAT: 
7 ve 8 DÖRDÜNC ÜKAT: 9 ve 10 numaralı daireleri muhtevi olup 
her bir dairede beş oda bir matbah bir hela bir banyo ve bir koridor 
bulunmaktadır. 

ÜST KAT: Önünde umumi çamaşırlığı muhtevi ve 11 ve 12 nu· 
maralı dairelerden müteşekkildir. 

BU KISIMDAKİ DAİRELER: Üç oda bir matbah bir hela ve 
bir banyodan ibarettir. 

Apartrmanın bütün daireleri su, Elektrik, Havagazı ve banyo te· 
sisatmr haizdir. Asansör tesisatına müsait bir m enfezi mevcuttur. 

Pazarhğa girmek istiyenlerin ihale gününden evel dokuz bin li· 
ra depozito yatırmaları veya buna muadil bir teminat göstermeleri 
lazımdrr. Apartxmanx görmek istiyenlerin kapıcıya ve fazla malfi· 
mat edinmek ve satrs sartnamesini almak istiyenlerin de ihale gü
niine kadar Ankara'da Genel Direktörlük Muame1at Direktörlü~ü
ne ve yahut t stanbulda Şubemiz Müdürlü~üne müracaatları ilan 
olunur. (1038) 1-2003 

maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tııbii' renklerini bahşeder. 
Juvantm saç boyaları kumral ve 
sivah olarak iki tabii renk üze
rin<le tertib edilmiştir. 

Gayet tabii ve sabit olarak te
min edilen renk yıkanmak ve 
terlemek hatta denize girmek 
suretile de çıkmaz. En ciddi' ve 
emniyetli markadır. Ezcanelerde 
ve ııriyat mağazalarından arayı-
nız. 

{iralık. Otel 
Anafartalar caddesinde 43 ıı ıt

maralı Kayseri oteli mobilyesiy· 

le beraber icar olunacak. Talip 

olanlar otel altında yemiş~i Mus
tafaya müracaat. 

Satılık arsa 
Yenişehir Selanik caddesi ni· 

hayetinde nazareti kesilmez ar
kası yeşil saha köşe başı bakan· 
lıklara iki dakika havadar bir ar
sa satılık. 

T. 2697 müracaat 1-2207 

Satılık tavus kuşu 
Dişisi yumurtlamakta bulu

nan bir çift tavus kuşu satılık

tır. İsteyenlerin (Türk Dil ku
rumu) odacısı Mustafaya sorma-
ları. 1-2214 

Çocuk Doktoru 

Dr. Sami Ulus 
Ankara Doğum ve Çocuk 

Bakım evi 
Çocuk Mütehassısı 

Adliye Sarayı Caddesi, Al
tan sol.:ak Ortaç apartımanı 

Telefon: 3951 

Hergün üçten sonra hasta
larını kabul eder. 

Satılıl{ arsalar 
Y enişehirde Atatürk bul va. 

rında eski Sıhhat yurdu bitişi· 

ğinde ve Selanik caddesinde Ma· 
liye şubesi karşısmda. 

Telefon 2123 e müracaat. 

imtiyaz sahibi ve Ba§mU· 
barriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neıriyab ldart 
eden Yazı lıleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankın cadden civarında 
Ulua Basımevinde basılml§hr. 

-ı 

Güniük kasa mevcudunuz K.ıym etli eşya ve er.akınız için 

E IYIT 
Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Malll'em daiı·eler 

1 1 ANKARA BELED1Y E RElSLlCl lLANLARI 

İLAN 

Başı boş bulunup zabıtayı belediye memurları tarafmddn yaka· 
lanan bir tavuk ile bir adet merkebin 3 gün zarfında sahipleri çık
madığı takdirde satılacaktır. İsteklilerin 1.6.936 pazartesi günü saat 
sekizde Akköprüde Mezbaha civarında hayvan pazarındaki memu· 
rumuza müracaatlarr. (1208) 1-2224 

İLAN 

1 - Çocuk sarayı caddesinde 871 inci adada çocuk esirgeme ku· 
rumu arsasile şuyulanan belediye malı 64 metre murabbaı arsa on beş 
gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 320 liradır. 
3 - Muvabkat teminatı (24) liradır. 
4 - Taliplerin 12 haziran 1936 cuma günü saat on buçukta Bele-

diye Encümenine müracaatları. (1210) 1-2226 

İLAN 
t - Temizlik direktörlüğü için 

iki adet doç markalı eski kamyon 
ile (13) kelem hurda eşya açık 
arttırma ile satılacaktır. 

2 - İsteklilerin 5 - 6 - 1936 cu· 
ma günü saat onda İtfaiye arka
sındaki levazım ambarında bu-
hınmııları (1132) 1-2091 

ZAYİ 
Kırşehir Gazi İlk okulundan 

almış olduğum şehadetnamemi 

zayi ettim. Eskisi hükümsüzdür. 
Bağbaşı mahallesinden 

Ali oğlu Behçet Güngör 
__________________________________ ..;;.__ 

Tarsus Belediyesinden : 
' '300'' lira aylık iicretle belediye mühendisliği açıktır, Talip o

lanların tasdikli diploma örneği vcsair resmi kağıdlarile beraber 
29 haziran 1936 gününe kadar belediyemize müracaat etmeleri ilan 
olunur. (1212) 1-2227 

lLAN ŞARTLARI 
Beher Beher ~ 

Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi~ 
~ 

2 300 3 
4 150 s 
6 80 7 

200 ~ 

100 ~ 
40 

8 30 kuruştur. 

1 H . 1 . . ~ - ayır ış erıne ve yenı 
çıkan kitaplara aid ilanlardan ~ 
% 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri 
maktu yüz otuz kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, ev
lenme, vefat ve katı alaka 
ilanlarından maktuan beş lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet D ahilde Hariçte 

Seneliği 
6 Aylığı 

Satılık ev 

,, E 

Yenişehirde 600 metre mu• 
rabbaı arsa üzerinde 7 odalı müs· 
takil bir ev satılıktır. 

2077 numaraya telefon edil• 
mesi. 1-2203 
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( YENi ) SİNEMALAR (KULÜP} 
BUGÜN BUGECE 

Cürüm ve Ceza 
Pierre Blanchard - Harry Baur 

Mevsim sonunun en nefis 

BUGÜN GÜNDÜZ 
DONANMADA CINA YET. 

GECE 
BiR GECENiN ISKANDALI 

Clark Gable - Constance Benette 
Heyecanlı ve esrar. engiz bir 

eserlerinden salon filmi 

Profesör Bay Zati Sungur 3 haziran ~.nr:amba günü akşamından itibaren Yeni 
Sinemada temsillerine başlıyacaktır. 


